
RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 
Møtested: Formannskapssalen  
Møtedato: 10.06.2013 Tid: 16.00 

Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 

 
Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481  (Ingebjørg) e-post 
sek@ringerike.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
Arealplaner og temaplaner finnes på www.ringerike.kommune.no/temaplaner/  
 
 

SAKSLISTE  NR  10 
 

Innkalte: 
Funksjon     Navn  
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth   
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   

 
 
ORIENTERING: Forprosjekt Bruget/Øya – Presentasjon ved Tronrud Eiendom  
 
Saksnr. Arkivsaksnr.  Side 
 Tittel  

 

70/13 13/38   
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 13.05.2013   

 

71/13 13/39   
 REFERATSAKER      

 

72/13 13/1178   
 GNR. 293/2 OG GNR 288/3 - SIMENSRUD -SØKNAD OM UNNTAK FRA 

BOPLIKT GNR. 293/2 - 288/3  
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73/13 13/763   
 VEINAVN - TREKNATTLIA,  HEDALEN   

 

74/13 13/963   
 GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE   

 

75/13 11/4113   
 GNR.163/10,14,15,22  - SOKNA - BERGLAND KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 

115/12 
 

 

76/13 13/40   
 DELEGASJONSSAKER     

 

77/13 12/5029   
 BOMAVGIFT PÅ SAMSJØVEIEN   

 

78/13 12/4462   
 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE -  OPPSTART AV ENDRING   

 

79/13 13/1848   
 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_ 385 DETALJREGULERING FOR 

ARNEMANNSVEIEN  
 

 

80/13 12/2961   
 0605_378 DETALJREGULERING FOR NERBYTUNET - 1. 

GANGSBEHANDLING 
 

 

81/13 12/4762   
 TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM   

 

82/13 13/1952   
 NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"   

 

83/13 13/1957   
 KULTURMINNER - TEMAUTREDNING   

 

84/13 13/1434   
 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS   

 

85/13 13/1736   
 TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA   

 

86/13 13/1789   
 MINERALSKE RÅSTOFFER - TEMAUTREDNING   

 
EVENTUELT 
 

Ringerike kommune, 29.05.2013 
 

ARNE BROBERG 
LEDER
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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 13.05.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER     
 

Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Notat, datert 16.05.2013 fra rådmannen vedr. Status: Er landbrukseiendommene på 
 Ringerike bebodd eller står de tomme? 
 
B Møteprotokoll fra TRAFIKKRÅDETS møte 07.05.2013. 
 NB! Se sak 29/13. 
  
C Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 13.05.2013 vedr. gnr.157/22 – klage på 
 tillatelse til oppføring av antennemast  
 
 D Brev fra miljø- og arealforvaltning, datert 15.05.2013 vedr. Mindre endring av 
 reguleringsplan for Almemoen (delegert vedtak) 
 
E Notat, datert 16.05.2013 fra rådmannen vedr. Kommunens parkeringsforskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE 
HMA 71-13 

Ref.sak A  
 

 

 

 

 

Notat   
 

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Rådmannen 

   

Saksbehandler:

  

Heidi Skagnæs 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

13/14-9 12527/13 V00 16.05.2013 

STATUS: ER LANDBRUKSEIENDOMMENE PÅ RINGERIKE BEBODD ELLER 

STÅR DE TOMME?  

 

I Ringerike kommune finnes det 1 273 landbrukseiendommer, hvorav 1 023 er bebygd med 

bolig. Tall fra SSB (2010) viser at 3 0 36 innbyggere i kommunen er bosatt på en 

landbrukseiendom.  

 

Mer enn hver tiende landbrukseiendom i kommunen er ubebodd 

Tallene viser at 15,8 % av alle landbrukseiendommene på Ringerike er ubebodd. Det er særlig 

områdene Viker/Nes og Lunder som har flest ubebodde eiendommer med henholdsvis 36 % 

og 25 % ubebodde eiendommer. Størst bofasthet er det i Ullerål, Tyristrand og Ytre Ådal. 
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Av de tomme landbrukseiendommene er død/upersonlig eierskap årsaken til drøye 43 % av 

tilfellene, men det kan også synes som om det har betydning om eier er mann eller kvinne. I 

underkant av 20 % av de ubebodde eiendommene eies av kvinner og 13 % av menn. 

Statistikken sier ikke noe om hvorvidt det er eier aller andre som er bosatt på eiendommen, 

kun om det er noen som etter Folkeregisteret er registrert som bosatt. 

 

Ofte mindre eiendommer og særlig rene skogeiendommer som står tomme 

Ikke overraskende er det de mindre eiendommene som oftest er ubebodd. Av 

landbrukseiendommer med inntil 4 dekar dyrka mark står bortimot 54 % ubebodd. På disse 

eiendommene er det ikke nødvendigvis boplikt. Landbrukseiendommer med 4-49 dekar dyrka 

mark har en andel ubebodde på 23,3 %. For eiendommer større enn dette er det stor grad av 

bofasthet og få eiendommer som står tomme.  

 

På landbrukseiendommer med mindre enn 100 dekar produktiv skog står 39 % ubebodd. Av 

de 262 skogeiendommene (eiendommer hvor det ikke er dyrka mark, kun skog) er 67 bebygd 

med bolig. Under halvparten av disse skogeiendommene med bolig er bebodd.  

 
Kart som viser 

inndeling i grunnkrets 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 3 

Trafikkrådet  
 

Møtested: Leseværelset   
Møtedato: 07.05.2013 Tid: 09.00 – 11.30  

Innkalte: 
Funksjon    Navn                                 Forfall            Møtt for 
Leder John Andreas Bakken   
Nestleder Ole Johan Andersen   
Medlem Knut Nyhus Ikke møtt  
Medlem Svein Gundersen    
Medlem Audun Haugerud   
Medlem Anne Trine Høibakk FO  
Medlem Per Tveter Ikke møtt  
Medlem Reidar Olsen FO  
 Arne Bråthen møtte fra teknisk tjeneste  Johan Johnsen 
Medlem Geir Svingheim   

 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 28/13 til og med sak  35/13 
 
Trafikkrådet foretok befaring vedr  :   

� Sak 29/13 Krysset riksveg 7/Avkjøring til Bårnås 
 
Orienteringer v//Geir Svingheim: 

• Trafikkforholdene på Hallingby. Informerte om det som kom fram på et møte 
mellom innbyggere på Hallingby og miljø- og arealforvaltningen.  

• Holleiaveien:  En strekning fra Tyristrand inn mot Holleia /Bråten bru. Det skrives 
sak til hovedkomiteen (HOK)  

• Særlige trafikkfarlige skoleveier:  Informerte noe om strekninger på Ringerike som 
er vedtatt som særlig trafikkfarlige og som følgelig medfører skoleskyss t/r uavhengig 
av avstand. Generelt om lokalt vedtatte strekninger, og en vurdering av om disse 
bør/må vurderes på nytt ? 

 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
John Bakken (sign.)   
leder 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
28/13 13/48  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE 02.04.2013  
 
29/13 13/50  
 KRYSSET RIKSVEG 7/AVKJØRING TIL BÅRNÅS  
 
30/13 13/50  
 TRAFIKKSIKKHET VED UTBYGGING AV HVALSMOVEIEN 10  
 
31/13 13/50  
 SKILTING HØNEFOSS - INDRE BY  
 
32/13 13/50  
 MULIGHETER FOR PENDLERPARKERING I HØNEFOSS NORD  
 
33/13 13/50  
 TØMMESTASJON FOR CAMPINGBILER M.V.   
 
34/13 13/49  
 REFERATSAKER     
 
35/13 13/50  
 OPPFØLGINGSSAKER  
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28/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE 02.04.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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29/13  
KRYSSET RIKSVEG 7/AVKJØRING TIL BÅRNÅS  
 
Vedtak: 
 

1. Trafikkrådet foreslår at det etableres nytt busstopp på andre siden, over brua,  p.g.a. 
hensyn til skolebarna.  

 
2. Skiltansvarlig i vegvesenet vil se på saken vedr. varsel/markering. 

 
3. Trafikkrådet anbefaler at hovedkomiteen (HMA) tar saken opp og ber om at komiteen 

prioriterer denne siste farestreningen på riksvei 7. 
 
Behandling: 
 
Forslag som ble enstemmig vedtatt:  
 
 
 1. Trafikkrådet foreslår at det etableres nytt busstopp på andre siden, over brua,  p.g.a. 
 hensyn til skolebarna.  
2. Skiltansvarlig i vegvesenet vil se på saken vedr. varsel/markering. 
 
3. Trafikkrådet anbefaler at hovedkomiteen (HMA) tar saken opp og ber om at komiteen 
 prioriterer denne siste farestreningen på riksvei 7. 
 

Side 10 av 452



  

Side 5 av 11 

 
 
 
  
30/13  
TRAFIKKSIKKHET VED UTBYGGING AV HVALSMOVEIEN 10  
 
Vedtak: 
 
Det vises til Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltningen sin behandling 22.04.2012 i 
sak 57/13:  
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknad fra Statens vegvesen, merknader fra 
hjemmelshaver av Plassveien 7 og til rådmannens saksframlegg. 
 
1.  Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknaden fra 
 hjemmelshaver i Plassveien 7 tilsier at boligprosjektet skal avslås. Merknader fra 
 Statens vegvesen skal etterkommes. 
 
2.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 kommuneplanen er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
 bygningslovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles 
 som dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med regulering. 
 
3.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra kommuneplanens §§ 1.1.1 og 1.1.2 for 
 overskridelse av antall boenheter og plankrav, med hjemmel i plan- og 
 bygningslovens § 19-2. 
 
4.  Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5.  Myndighet til å viderebehandle tiltaket delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang.  
 
Behandling: 
 
 
Det vises til Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltningen sin behandling 22.04.2012 i 
sak 57/13:  
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknad fra Statens vegvesen, merknader fra 
hjemmelshaver av Plassveien 7 og til rådmannens saksframlegg. 
 
1.  Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknaden fra 
 hjemmelshaver i Plassveien 7 tilsier at boligprosjektet skal avslås. Merknader fra 
 Statens vegvesen skal etterkommes. 
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2.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 kommuneplanen er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
 bygningslovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles 
 som dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med regulering. 
 
3.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra kommuneplanens §§ 1.1.1 og 1.1.2 for 
 overskridelse av antall boenheter og plankrav, med hjemmel i plan- og 
 bygningslovens § 19-2. 
 
4.  Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5.  Myndighet til å viderebehandle tiltaket delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang.  
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31/13  
SKILTING HØNEFOSS - INDRE BY  
 
Vedtak: 
 
Trafikkrådet anbefaler skilting fra Jernbanestasjonen til Bussgata, og fra Bussgata til 
Jernbanestasjonen.  
 
Behandling: 
 
Forslag som ble enstemmig vedtatt:  
 
Trafikkrådet anbefaler skilting fra Jernbanestasjonen til Bussgata, og fra Bussgata til 
Jernbanestasjonen.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
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32/13  
MULIGHETER FOR PENDLERPARKERING I HØNEFOSS NORD  
 
Vedtak: 
 
Muligheter for pendlerparkering Hønefoss nord, må kunne tas med i arbeidet med 
konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området.  
 
Behandling: 
 
Forslag som ble enstemmig vedtatt:  
 
Muligheter for pendlerparkering Hønefoss nord, må kunne tas med i arbeidet med 
konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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33/13  
TØMMESTASJON FOR CAMPINGBILER M.V.   
 
Vedtak: 
 
Det kan opplyses at det er tømmestasjon for campingbiler m.v. på Essostasjonen på 
Hvervenkastet. 
 
 
Behandling: 
 
Det kan opplyses at det er tømmestasjon for campingbiler m.v. på Essostasjonen på 
Hvervenkastet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
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34/13  
REFERATSAKER     
 
Vedtak: 
 
Følgende saker er tatt til orientering: 
 
A      Notat, datert 19.11.2012 fra rådmannen til hovedkomiteen (HMA) –  
       Vedr. Hovedplan vei - status 
B Brev fra teknisk drift, datert 20.03.2013 til Per Atle Larsen vedr. 
 Beskjæring av vegetasjon langs kommunal vei 
C     (sendt trafikkrådets medlemmer pr. e-mail 30.06.2013) 
 Oppstart av planarbeid E 16 Eggemoen Olum  
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35/13  
OPPFØLGINGSSAKER  
 
 
 
Se vedlegg. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  

HMA 71-13 

Ref.sak D  

 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum 

3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

  

Adressater i henhold til liste 

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

13/377-12 9603/13 REG 312-3  15.05.2013 

 

MINDRE ENDRING AV 0605_312-04 REGULERINGSPLAN FOR ALMEMOEN 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 

 

Bakgrunn 

Vi viser til vårt brev av 27.02.13 med varsel om planendring. I henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-14 er eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket 

gitt anledning til å uttale seg.  

 

Merknader 

Vi har mottatt følgende merknader til planendringen:  

EB Nett AS, 27.02.13 

EB viser til sitt brev av 19.06.12 om byggegrense. EB har ellers ingen kommentarer enn at 

linjens skjønnsforutsetninger er gjeldende for eiendommer berørt av kraftledningstraseen.  

Rådmannens kommentar: Forslag til reguleringsendring er i tråd med forutsetninger fra EB.  

 

Tyri Hus AS, 28.02.13 

Tyri Hus AS ønsker at tomtedeling av gnr/bnr 89/11 tas med i reguleringsendringen. 

Rådmannens kommentar: Rådmannen har gitt tilbakemelding til Tyri Hus AS om at 

tomtedelingen bør tas som en egen reguleringsendring med Tyri Hus AS / Hungerholdt 

Eiendom AS som forslagsstiller. Dette kan gjøres parallelt med byggesaken (deling av 

eiendom), jf. pbl. § 12-15.  

 

Vedtak 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas mindre endring av 0605_312-04 

reguleringsplan for Almemoen, sist vedtatt 19.01.12 i tråd med søknaden.  

Endringen gjelder:  

1. Plankart og bestemmelser er oppdatert iht. plan- og bygningsloven av 2008.  
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2. Byggegrense mot høyspentlinje justeres i tråd med dispensasjonsvedtak 398/12.  

3. Formålsgrense mellom veg og annet areal justeres for å tilpasse til den bygde 

situasjonen.  

4. Felt BT12 og BT13 omreguleres fra tett til frittliggende småhusbebyggelse 

(eneboliger).  

5. Byggegrense mot friområder erstattes av plan- og bygningslovens generelle 

avstandsbestemmelser (endring fra 6 til 4 meter).  

6. Reguleringsbestemmelsene er endret i tråd med punktene ovenfor. I tillegg er 

rekkefølgebestemmelser som er utført og dermed ikke lenger aktuelle fjernet.  

 

Saken er behandlet som saksnr 5/13 etter delegert myndighet fra Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning. Saken er behandla som en mindre endring av reguleringsplan i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-14. 

I henhold til delegeringsreglementets bestemmelser vil vedtaket bli meddelt Hovedkomiteen 

for miljø- og arealforvaltning i første møte. 

 

Klagefrist 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningslovens § 29 satt til: 10.06.2013. 

Om klageadgang: se vedlegg.  

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 

 Grethe Tollefsen 

 Avdelingsleder areal- og byplankontoret 

 

 

Saksbehandler: Guro Skinnes 

telefon: 32 11 75 82 

e-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no  

 

 

Vedlegg: (vedlegg 1, 2 og 3 sendes kun til e-postmottakere og Almemoen velforening.)  

1. Plankart  

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Rundskriv om klagerett 
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Adressatliste  

Forslagsstiller  Tronrud Eiendom AS v/Ellen Grønlund ellen@tronrudeiendom.no  

Konsulent  COWI      dosk@cowi.no  

EB Nett AS   v/ Ole Andre Fosshaug   ole-andre.fosshaug@eb.no  

Almemoen velforening v/Sture Karlsen  Havreslettskogen 28, 3516 Hønefoss 

 

Grunneiere og naboer:  

Mats Kullerud Larsen      Storløkkaveien 20, 3515 Hønefoss 

Endre Gulbrandsen og Linda Sjåstad     Almebakken 51, 3516 Hønefoss 

Håvard og Linn Marken Larsen     Rabbaveien 40, 3515 Hønefoss 

Diana Obst        Almemoen 66, 3516 Hønefoss 

Elin K Haukelidsæter og Vegar Larsen    Almemoen 64, 3516 Hønefoss 

Ellen og Erik Holth       Almemoen 62, 3516 Hønefoss 

Harry og Astrid Strømsodd      Almemoen 23, 3516 Hønefoss 

Susanne Skaro Brekkestad      Dr. Schmidts vei 3a, 1346 Gjettum 

Kenneth Bakke Olafsen      Skyttamyrveien 114, 1481 Hagan  

Almemoen Fus Barnehage AS     Almemoen 20, 3516 Hønefoss 

 

 

 

 

Kopi, internt i Ringerike kommune:  

Byggesakskontoret v/ Arne Hellum  arne.hellum@ringerike.kommune.no  

Oppmålingskontoret v/Terje Aamodt  terje.aamodt@ringerike.kommune.no  

Teknisk tjeneste v/Asle Aker   asle.aker@ringerike.kommune.no  

Eiendomsforvaltninga v/ Dag Jonny Martinsen dag.jonny.martinsen@ringerike.kommune.no  

Barnerepresentant Geir Svingheim  geir.svingheim@ringerike.kommune.no  

Miljøretta helsevern Unni Suther  unni.suther@ringerike.kommune.no  

Forurensningsmyndighet/miljøvern  astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 

 

Side 23 av 452

mailto:ellen@tronrudeiendom.no
mailto:dosk@cowi.no
mailto:ole-andre.fosshaug@eb.no
mailto:arne.hellum@ringerike.kommune.no
mailto:terje.aamodt@ringerike.kommune.no
mailto:asle.aker@ringerike.kommune.no
mailto:dag.jonny.martinsen@ringerike.kommune.no
mailto:geir.svingheim@ringerike.kommune.no
mailto:unni.suther@ringerike.kommune.no
mailto:astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no


 

RINGERIKE KOMMUNE 
HMA 71-13 

Ref.sak E  
 

 

 

 

 

Notat   
 

Til: Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning (HMA) 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

13/39-20 12618/13 033 &17 16.05.2013 

KOMMUNENS PARKERINGSFORSKRIFT  

 

Rådmannen viser til HMAs behandling av sak 68/13 (Kartverksveien 6, parkeringsplass) i 

møte 13.mai 2013. I forbindelse med saken var det spørsmål om krav til funksjonshemmede 

og at vi mente dette ikke var ivaretatt i dagens forskrift. 

 

I kommunens parkeringsforskrift står det imidlertid i § 4.2: 

  

"Minimum 5 prosent av plassene til ansatte og besøkende (minimum 1 plass) skal være 

tilpasset funksjonshemmede." 

  

Derved viser det seg at det allikevel sto om dette i forskriften. 

  

Når vi nå sender ut melding om vedtak, poengterer vi hvilket krav som står i § 4.2 og at 

ansvarlig søker må sørge for at det etterkommes i prosjektet. 

 

Til orientering. 
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GNR. 293/2 OG GNR 288/3 - SIMENSRUD -SØKNAD OM UNNTAK 
FRA BOPLIKT GNR. 293/2 - 288/3  
 

Arkivsaksnr.: 13/1178  Arkiv: LBR 143/2  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. På eiendommen Simensrud gnr. 288 bnr. 3 stilles det krav om personlig boplikt. Guri 
Simensrud sin søknad om konsesjon, grunnet at konsesjonssøker ikke ønsker å 
oppfylle boplikten, avslås.  
 

Utskrift sendes: 
 Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS, C.J. Hansens vei 13, 2007 Kjeller og Guri 
Simensrud, Rådyrveien 19, 1488 Hakadal 
 

Sammendrag: 
Guri Simensrud ønsker å ta over landbrukseiendommen etter sin far. Eiendommen er på 
2 858 dekar, hvorav 2 569 dekar produktiv skog. Simensrud søker om konsesjon da hun ikke 
har planer om å bosette seg på eiendommen.  
 
Dette er en ren skogeiendom som sannsynligvis blir driftet like bra om eier bor på stedet 
eller ikke. Kulturlandskapet må en gå ut fra blir opprettholdt også uten bosetning. 
Eiendommens størrelse, sett i Ringerikessammenheng, tilsier at eiendommen bør være 
bebodd på helårsbasis. Livssituasjonen og sykdom i familien tilsier at dette kan tillegges noe 
korrigerende vekt i bopliktsspørsmålet. Imidlertid er Viker det området hvor det er flest 
landbrukseiendommer uten fast bosetting, slik at bosettingshensynet veier tungt. 
Rådmannen er av den oppfatning av at det bør være fast bosetting på eiendommen, og vil 
også anbefale personlig boplikt. Med bakgrunn i dette vil rådmannen anbefale at det ikke gis 
konsesjon. 

 
Innledning / bakgrunn 
Guri Simensrud søker om unntak fra boplikten på eiendommen Simensrud, gnr. 293 b.nr. 2 
og g.nr. 288 b.nr.3. Eiendommen ligger i hovedsak på vestsiden av Sperillen, ned til fjorden 
nord for Elsrud. Eiendommen på vestsiden av Sperillen består av en hovedteig på ca. 2724 
dekar, samt en seterteig på ca. 12 dekar, Killingtjern, Skarrud. G.nr.288 b.nr 3 ligger på 
østsiden av Sperillen og er totalt 13,5 dekar fordelt på 3 teiger. Samlet areal for 
eiendommen er 2858 dekar og produktiv skog er 2569 dekar.  
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Bebyggelse på eiendommen består av våningshus, kårbygning, driftbygning, stabbur, 
redskapshus, smie/snikkerbod, sag/mølle, hytte, samt seterhus, seterfjøs, skåle og utedo på 
Simensrudseter. 
 
Taksten på eiendommen beskriver våningshuset som «løpende vedlikeholdt og framstår 
som et trivelig bosted». Kårbygningen er gammel men fremstår som godt vedlikeholdt. Det 
er ikke innlagt vann og egner seg ikke som helårsbolig. 
 
Bakgrunnen for søknaden om konsesjon er fordi Guri Simensrud ikke ønsker å oppfylle 
boplikten. Guri Simensrud er eneste barn til sine foreldre, Lars Simensrud og Bjørg 
Simensrud. Bjørg Simensrud sitter i dag i uskiftet bo, og ønsker å overdra 
landbrukseiendommen til sin datter. 
 
Lars Simensrud overtok eiendom etter sin onkel i 1965 og har ikke bodd på eiendommen. 
Guri Simensrud har aldri bodd på eiendommen. Hun er bosatt i Hakadal med mann og fem 
barn i alderen 4 til 15 år. Alle barn går på skole og Simensrud og ektefellen har jobb i samme 
område. 
 
Begrunnelse for søknad om unntak av boplikten og fritak fra denne er; 
 

 Eiendommen har ikke vært bebodd siden 1965. Hensynet til bosetning er ingen 
tungtveiende grunn da stedet ikke har vært bebodd. Det ses ikke på som noe fare for 
nedgang i folketallet i området om det gis fritak fra boplikten. 

 Eiendommen ligger usentralt til med «lang vei til byer og tettsteder» og med en 
gårdsvei som er «stedvis bratt og smal». Gårdsveien blir ikke vedlikeholdt og brøytet 
av det offentlige. 

 Den nye eieren ser det som tvilsomt om noen vil bosettes på Simensrud. 

 Et fritak fra boplikten vil ikke endre på driften av eiendommen, slik den er drevet i 
dag. 

 Et fritak fra boplikten vil ikke endre kuturlandskapsbildet slik det er i dag. 

 Guri Simensrud og ektemann har fem barn. Ved behov må sykehus oppsøkes for 
XXXXXXXXXXXXXXXX. Legeerklæring er vedlagt (unntatt offentlighet)

 

Beskrivelse av saken 
Eiendommen har ikke vært bebodd siden 1965. Simensrud er odelsberettiget eiendom og 
med en størrelse om gjør den konsesjonspliktig. Eiendommen er bebygd med hus til 
boligformål. Guri Simensrud ønsker ikke å bosettes seg på eiendommen og må derfor søke 
konsesjon etter Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom, Konsesjonsloven § 5.  
 
Guri Simensrud bor i dag i Hakadal med mann og fem barn. De vil drifte skogen på samme 
måte som tidligere og benytte våningshus til fritidsbolig for seg selv og kårbolig som 
fritidsbolig for sin mor, Bjørg Simensrud. 
 
Konsesjonssøker mener det er urimelig å forlange boplikt på en eiendom hvor det ikke har 
vært fastboende siden 1965. Det oppgis i søknaden at mann og fire av barna har en 
hjertefeil som kan kreve rask tilgang til sykehus for avklaring og behandling. Avstanden fra 
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Simensrud, Vestre Ådal til Ringerike sykehus er 45 km. Mye av veistrekningen er i relativ 
dårlig stand.  

 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF-område).  

 
Juridiske forhold  
Boplikt er knyttet til bebygd eiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller 500 dekar 
produktiv skog. I 2009 ble det lovendringer innenfor konsesjons- og odelslovgivningen. En 
følge av disse lovendringene er at muligheten for å søke fritak fra boplikt opphører, og eiere 
som ikke kan eller vil oppfylle boplikten må søke konsesjon. Den lovbestemte boplikten 
påhviler eieren selv. 
 
Dette betyr at Guri Simensrud i utgangspunktet må søke konsesjon dersom hun ikke selv 
ønsker å bosette seg på eiendommen.  
 
Kommunens rolle er å forvalte virkemidlene i Konsesjonsloven slik at lokale samfunnsbehov 
ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Behovet for lokal skjønnsutøvelse vil kunne 
variere fra sak til sak, men det kan være aktuelt når det gjelder rasjonell utforming av 
landbrukseiendommer, plassering og utforming av bolig- og fritidstomter og forhold knyttet 
til kulturlandskapet. 
 
Dersom boplikten, som påhviler eier av landbrukseiendom, ikke oppfylles er eier pålagt å 
søke om konsesjon. Innenfor konsesjonsvurderingen er det en rekke hensyn som skal 
vurderes, bl.a. bosettingshensynet. Dette innebærer at det må avklares om 
bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området om med hvilken tyngde. Det 
må tas stilling til om det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av 
kommunen. Som kommune er det viktig å synliggjøre konsekvensene for lokalsamfunnet, 
om det er rimelig å anta at eksisterende bosetting i området vil styrkes eller svekkes og i 
hvilken grad kommunen ønsker å påvirke bosettingsutviklingen i området. Dersom 
kommunen har ønske om å øke folketallet eller opprettholde bosettingen i et område, vil 
det være naturlig at bosettingshensynet tillegges avgjørende vekt i den enkelte sak. 
 

I saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle 

boplikten skal det legges særlig vekt på:  
- om kjøpers formål vil ivareta hensynet til bosetting,  
- om det blir en driftsmessig god løsning,  
- om overdragelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet.   
Det skal legges vekt på:  

- eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.   
Og det skal legges korrigerende vekt på:  

- søkers tilknytning til eiendommen og livssituasjon.  
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Skogbrukslova § 4 beskriver eierens forvaltningsansvar og § 6 beskriver krav om stell og 
foryngelse av skogen. Disse kravene kan ivaretas om ikke eier er bosatt på eiendommen. 
 

Økonomiske forhold 
For kommunen vil det være en fordel av landbrukseiendommer blir bebodd siden dette har 
betydning for innbyggertallet i kommunen. På et generelt grunnlag kan det sies at 
bofastheten til innbyggere som bor på landbrukseiendommer er stor. Det er også rimelig å 
anta at bofastheten trolig er størst i de tilfeller der beboer også har hjemmel til 
eiendommen.  
  

Alternative løsninger 
 
1. Guri Simensrud får ikke unntak fra den personlige boplikten ved overdragelse av 

Simensrud, gnr.293 b.nr.2 og g.nr. 288 b.nr. 3. 
 

Konsekvens: Familien Simensrud må flytte til eiendommen innen ett år fra overdragelsen 
finner sted og bebo den i minst fem år sammenhengende. Skogen blir drevet som i dag. 
 
2. Guri Simensrud gis konsesjon på vilkår av upersonlig boplikt ved overdragelse av 

Simensrud, gnr.293 b.nr.2 og g.nr. 288 b.nr. 3. 
 
Konsekvens: Ved overdragelse av eiendommen plikter Guri Simensrud til å leie ut ett av 
bolighusene på eiendommen som helårsbolig. Eiendommen blir bebodd men ikke av eier. 
Skogen blir drevet som i dag. 

 
3. Guri Simensrud gis utsettelse fra boplikten ved overdragelse av Simensrud, gnr.293 b.nr.2 

og g.nr. 288 b.nr. 3. Simensrud må 31.12.2018 bosette seg på eiendommen og bebo den i 
minst fem år sammenhengende.  

 
Konsekvens: Eiendommen blir ikke helårs bolig, før eventuelt familien Simensrud flytter til 
eiendommen ved fristens utløp. I tidligere saker hvor kommunen har gitt utsatt frist fra 
boplikt er det svært få tilfeller hvor ny eier har bosatt seg på eiendommen ved fristens 
utløp. Skogen blir drevet som i dag. 
 
4. Guri Simensrud gis permanent fritak fra boplikten ved overdragelse av Simensrud, 

gnr.293 b.nr.2 og g.nr. 288 b.nr. 3. 
 
Konsekvens: Eiendommen blir ikke helårs bolig. Husene blir brukt til fritidsformål. Skogen 
blir drevet som i dag. 
 
Et siste alternativ, som ikke er en del av konsesjonsspørsmålet, men som vil gjøre det mulig 
for Simensrud å disponere tun med bygninger som hun selv ønsker er: Avvikle eiendommen 
som en landbrukseiendom. Dvs. at tun med påstående bygninger deles fra øvrig 
landbruksareal på eiendommen. Landbruksarealene selges til annen landbrukseiendom i 
området hvor det er behov for tilleggsareal. Tun m/bygninger beholdes av Simensrud. 
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5. Hovedkomiteen ønsker at Simensrud gjøres kjent med mulighetene for å avvikle 
landbrukseiendommen. Med andre ord dele fra tunet med påstående bygninger og selge 
øvrig landbruksareal til annen landbrukseiendom i området. På den måten står 
Simensrud fritt til å disponere husværene etter eget ønske. 

 

 
Rådmannens vurdering 
Guri Simensrud skal ta over landbrukseiendommen etter sin far. Verken hun eller hennes far 
har vært bosatt på eiendommen. Deres tilknytning til eiendommen begrenser seg til helge- 
og ferieopphold.  Kjøpers formål vil i dette tilfellet ikke ivareta hensynet til bosetting, da hun 
ikke har ønsker om å bosette seg på eiendommen. Videre har søker opplyst at det ikke er 
ønske om å leie ut noen av de 2 bolighusene på eiendommen. Eiendommen vil følgelig kun 
bli brukt til fritidsformål. At eiendommen har vært ubebodd frem til nå har ingen betydning 
når bosettingshensynet skal vurderes. 
 
I følge SSB har Ringerike 1273 landbrukseiendommer. 1023 av disse har bolighus. For 
kommunene som helhet er 15,8 % av eiendommene med bolighus ikke bebodd. For 
Viker/Nes grunnkrets, som Simensrud ligger i, er det 36 % av eiendommene med bolig som 
ikke er bebodd. Viker/Nes er det område i kommunen som har flest landbrukseiendommer 
som ikke er bebodd. Det kan være mange ulike forklaringer til at eiendommene ikke er 
bebodd. Dette kan bl.a. skyldes at eier er død, eller at det pågår en eiendomsoverdragelse 
hvor ny eier er på tur inn. Imidlertid er dobbelt så mange landbrukseiendommer ubebodd i 
Viker/Nes enn i andre deler av kommunen.  
 
Driftsmessig, for dette som er en skogeiendom, har det for selve driften av skogen, mindre 
betydning om eier er bosatt på selve eiendommen eller ikke. Dette siden tømmerhogst og 
skjøtsel i de aller fleste tilfeller blir satt bort til entreprenør. Imidlertid er det nok ikke helt 
urimelig å anta at en skog i de aller fleste tilfeller blir bedre skjøttet når en eier daglig ferdes 
på eiendommen. Rådmannen er av den oppfatning av at hensynet til en helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet vil være tilstrekkelig ivaretatt, uavhengig om 
eiendommen er bosatt eller ikke. 
 
Eiendommen har et svært godt driftsgrunnlag sammenlignet med andre 
landbrukseiendommer i kommunen. Kun 11 prosent av de totalt 1273 
landbrukseiendommene i kommunen har mer enn 2000 dekar produktiv skog. Det er verdt å 
merke seg at ca. 50 % av landbrukseiendommene i kommunen har mindre enn 100 dekar 
produktiv skog. 
 
Avkastningen av eiendommen vil med dagens tømmerpriser og et uttak av tømmer 
tilsvarende den årlige tilvekst være ca. kr. 150.000,- pr. år, inklusive utleie av jakt 
(Landbrukskontorets beregninger). Hogstklassefordelingen i skogen er skjev. 69 % av arealet 
er eldre produksjonsskog som kan/bør avvirkes i nær framtid. Avkastningen av eiendommen 
bør derfor være vesentlig høyrere de nærmeste 15 -20 år, og vil trolig ligge i intervallet kr 
250 000 - 300 000,- (dette er lave anslag). Med en høy avvirkningstakt så vil det også bli et 
stort behov for planting og ungskogpleie etter hvert. Dette er tiltak som det også ytes 
tilskudd for. I klartekst, med skogbrukets investeringsmuligheter (bl.a. skogfond og dagens 
tilskuddsordninger) vil det være gode inntektsmuligheter på en slik eiendom.  
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Eiendommen er av en slik størrelse og har bebyggelse som gjør at den faller inn under 
konsesjonslovens bestemmelser om personlig boplikt. I de kommunale retningslinjene for 
boplikt på landbrukseiendommer er det også sagt at det er ønske om bosetting på slike 
eiendommer. Rådmannen er opptatt av at kommunen skal sikre bosetting i de områder av 
kommunen hvor det er viktig å opprettholde, og gjerne øke befolkningsgrunnlaget. 
Rådmannen synes derfor at man ikke kommer utenom det faktum at eiendommen bør være 
helårsbosatt, med andre ord at det er boplikt på eiendommen. 
 
Spørsmålet blir hvorvidt det skal stilles krav om boplikten skal være personlig for eier, eller 
om den kan oppfylles ved at et bolighus på eiendommen leies ut på helårsbasis? 

 
Både Guri Simensrud og hennes ektemann er bosatt i Hakadal og arbeider i samme område. 
Begge er midt i sin yrkesaktive karriere. Alle de fem barna er i skolealder. Å skulle flytte til 
Vestre Ådal vil naturlig nok medføre store endringer for familien, hvor barna må begynne på 
ny skole og foreldrene ny jobb, evt. belage seg på å pendle. Det er imidlertid en frivillig sak, 
hvorvidt man ønsker å ta over en eiendom eller ikke. Selv om man har odel til en eiendom 
er det ikke slik at man plikter og må ta over. Eiendommen er omsettelig og kan selges til 
andre. Sykdom er et forhold som selvfølgelig har betydning for livskvalitet og valg av bosted. 
Men trolig er det også noe reisevei i fra Hakadal og til nærmeste sykehus. 
 
Rådmannen ønsker å påpeke at dette er snakk om en næringseiendom, og kan ikke 
betraktes som en fordeling av arv eller annet «løsøre» som omsettes. For å sikre god 
ressursforvaltning og legge til rette for næringsutøvelse i landbruket må kommunen være 
bevisst på virkemidlene i landbrukslovgivningen som stimulerer til aktivt eierskap.  
 
De ulike momentene som skal vurderes i konsesjonsspørsmålet, skal tillegges ulik vekt. 
Bosettingshensyn, eiendommens størrelse, avkastningsevne, boligforhold og kommunale 
retningslinjer for boplikt taler for at boplikten bør være personlig. Hensynet til helhetlig 
ressursforvaltning, kulturlandskap og driftsmessig god løsning vil være tilstrekkelig ivaretatt 
selv om eier ikke bor på eiendommen. Det heter seg at søkers tilknytning og livssituasjon 
kun kan tillegges korrigerende vekt, i dette tilfellet vil momentet gi signaler om at boplikten 
bør gjøres upersonlig. 
 
Etter en samlet vurdering vil Rådmannen anbefale at det stilles krav om boplikt på 
eiendommen. Med andre ord at eiendommen skal være bebodd på helårsbasis. Personlig 
boplikt kan ilegges dersom dette bedre sikrer stabil bosetting enn utleie, eller hvis 
eiendommen antas å bli bedre ivaretatt ved at den er bebodd av eier. I dette tilfellet vil 
rådmannen også anbefale at boplikten gjøres personlig, dvs. at Simensrud selv må bo på 
eiendommen. Dette betyr at Simensrud må flytte til eiendommen senest et år innen 
overdragelsen finner sted og bebo denne minst fem år i sammenheng. 
 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 
2 .Gårdskart 
3. Søknad, datert 21.03.2013 
4. Landbrukstakst, datert 08.02.2013 
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5. Legeerklæring, datert 10.01.2013 (ikke lagt ved -unntatt offentlighet) 

 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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GÅRDSKART 0605-293/2
Tilknyttede grunneiendommer:

293/2 - 288/3

Målestokk 1 : 20000 ved A3 utskrift

Utskriftsdato: 27.05.2013

TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser en presentasjon av valgt 

type gårdskart for valgt eiendom.

I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar 

av de ulike arealklassene for eiendommen.

Det kan forekomme avrundingsforskjeller 
i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Markslagsgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 0,0
5 Overflatedyrka jord 0,0
6 Innmarksbeite 0,0 0,0
S Skog av særs høg bonitet 0,0
H Skog av høg bonitet 636,4
M Skog av middels bonitet 621,2
L Skog av lav bonitet 1311,3
i Uproduktiv skog 121,1 2690,0
1 Myr								 127,1

Åpen jorddekt fastmark 3,7
Åpen grunnlendt fastmark 0,0 130,8
Bebygd, samf, vann, bre 37,2
Ikke klassifisert 0,0 37,2
Sum: 2858,0 2858,0
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VEINAVN - TREKNATTLIA,  HEDALEN  
 

Arkivsaksnr.: 13/763  Arkiv: L32   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar at veinavnet endres fra Treknattliveien 
til: 

Treknattlia 
 

Sammendrag 
Hytteeierne i Treknattlia hyttefelt ønsker at veien opp til hyttefeltet endrer navn fra 
Treknattliveien til Treknattlia. De mener at Treknattliveien ble for langt og tungt. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal få en veiadresse. Dette er 
spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har 
økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som 
benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å 
fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele 
veinavn. 

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 
veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta 
til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 
hensyn. Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale. Personnavn bør man være 
tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i 
hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk i en adresse. 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.   

 
Beskrivelse av saken 
Oppmålingskontoret har behandlet forslaget til veinavn. Forslaget er sendt til 
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 
til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten på navnene. Stedsnavntjenesten 
kan også gi råd om valg av veinavn. 
 
Veien som går til Treknattlia hyttefelt i Hedalen skal behandles på nytt i Hovedkomitéen for 
miljø- og arealforvaltning. Navnet Treknattliveien ble vedtatt 04.03.2013. På bakgrunn av 
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nytt brev fra Treknttlia hyttevel v/Per E. Lome, tas saken opp på nytt. Lome skriver at det 
har kommet reaksjoner på at Treknattliveien ble for langt og tungt. Nytt forslag er: 
Treknattlia. 

 
Det var Per E. Lome i Treknattlia hyttevel som sendte oss brev og kart 29.10.2013, og foreslo 
navnet Treknattliveien. Som begrunnelse skrev han at det var dette navnet som brukes på 
veien. 
 
Stedsnavntjenesten hadde ingen merknader til skrivemåten av navnet Treknattliveien, men 
de bemerket at alternativt kunne veien kalles Treknattlia, så navnet ikke ble så langt. 
Rådmannen gikk inn for Treknattliveien siden det var dette navnet som var i bruk på veien.  

 
Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990.   

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Navnevedtak ble gjort av Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 04.03.2013, sak 
29/13.  
 
Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 
foreninger som anses å ha interesse for sakene.  
 
Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 
jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 
offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 
stedsnavnloven § 12. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen går inn for at veien til Treknattlia hyttefelt endrer navn til Treknattlia.  

 
Vedlegg 

 Kartbilag  

 E-post fra Treknattlia Hyttevel v/Per E. Lome, 29.04.2013 (*) 

 Uttalelse fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, 11.02.2013 (*)  

 E-post fra Per Lome, Treknattlia hyttevel, 29.10.2012 (*) 

 
 
Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
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Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 
har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage 
er 
offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 
skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 
Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 
stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 
 
 
 Ringerike kommune, 27.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Elin Green 
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GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE  
 

Arkivsaksnr.: 13/963  Arkiv: BYG 45/150  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

130/13 Bygningsrådet 09.04.2013 
74/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendte søknader fra ansvarlig søker 
Haugerud Byggesaksrådgivning, på vegne av tiltakshaver Torhild og Åge Rassmussen, til 
vedtak i delegasjonssak nr. 653/12 og nr. 130/13, til merknad fra Sigrun og Asbjørn Hansen, 
og til rådmannens saksfremlegg. 
 
1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene som 
ses på som en klage, tilsier at vedtaket i delegasjonssak nr. 653/12 og 130/13 skal endres, og 
klagen tas ikke til følge. Vedtaket i delegasjonssak nr. 653/12 og 130/13 opprettholdes. 
 
2. Klagen gis ikke utsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens § 42. 
 
3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
Utskrift sendes: 

- Haugerud Byggesaksrådgivning  (ansvarlig søker). 
- Torhild og Åge Rassmussen, (tiltakshaver). 
- Sigrun Marie og Asbjørn Hansen gjenboer på 45/184.  
- Fylkesmannen. 

 

Sammendrag 
På eiendommen 45/150  og 45/199er det søkt om oppføring av bolig og frittstående 
garasje. Det er fattet tre vedtak i forbindelse med oppføringen av boligen og garasjen, 
ett vedtak i delegasjonssak 622/12 datert 01.11.2012 for boligen, ett vedtak for 
dispensasjon  for plassering av garasjen i delegasjonssak 653/12 datert 15.11. 2012, og 
ett vedtak for bygging av garasjen i delegasjonssak 130/13 datert 09.04.2013. 
Ved nabovarsling av tiltaket ble en gjenboer uteglemt og dermed ikke varslet om 
tiltaket. 
Denne gjenboeren på eiendommen 45/184, har klaget på plasseringen av garasje 

 

Innledning / bakgrunn 
Rasmussen eier både 45/150 der boligen ligger og 45/199 der garasjen søkes oppført. 
Eiendommen ligger i Vinterroveien 10 og omfattes av reguleringsplan nr.15 Norderhov S-V 
som ble vedtatt 25.09.47. For denne reguleringsplanen skal i følge 
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kommuneplanbestemmsenes § 1.1.2 enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser 
gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. 
Området er definert som Boligområde- Nåværende. 
 
Bygningene i området skal ha sadeltak eller valmtak med takhelling på 22-300. jfr. § 5 i 
bygningsvedtekter for norderhov byggebeltes sørlige og vestlige deler.  
Det er i reguleringsplan vist en byggegrense på ca. 5 meter regulert veigrunn. 
Maksimalt tillat utnyttingsgrad er 25 % jfr. Kommuneplanbestemmelsene §1.1.2. 
 
Vedtak 1, delegasjonssak 622/12 datert 01.11.2012 
Det ble i søknad registrert mottatt 15.10 2012 søkt om oppføring av bolig og vist plassering 
av garasje. 
Plassering garasje: 
Søknadens situasjonsplan viser en plassering av garasjen som er utenfor reguleringsplanens 
byggegrense. Byggegrensen er ca.5meter fra regulert veigrunn. Forslag til plassering var 
opprinnelig 1 meter nærmere veien. Derfor ble ikke plasseringen av garasjen godkjent i 
dette vedtaket, men det ble i fra bygningsmyndigheten bedt om, betingelse nr.6, justering 
av plassering og at det eventuelt ble søkt om dispensasjon for plassering utenfor 
byggegrensen. 
 
Vedtak 2, delegasjonssak 653/12 datert 15.11. 2012. 
Dispensasjon 
Det ble i søknad registrert mottatt 12.11.2012, søkt om dispensasjon for plassering av 
garasje nærmere vegkant enn 5 meter. 
I dispensasjonssøknadens vedlagte situasjonsplan viser, en justering av plassering av 
garasjen slik at avstanden til eiendomsgrensen blir ca.2 meter.  
Garasjen vil med andre ord få en plassering ca.2 meter utenfor byggegrensen. 
 
Ansvarlig søkers begrunnelse for dispensasjon: 

 Bygget ligger i yttersving, dette er med på å gi tilfredsstillende frisikt i avkjørslene 
både for gjeldende eiendom og naboeiendom. 

 Garasjen er plassert med langsiden mot veien, og portene ut mot gårdsplassen slik at 
alle snu og svingebevegelser gjøres inne på eiendommen. Dette medfører at biler ikke 
vil rygge ut mot, eller i, veien ved utkjøring fra eiendommen. Dette bedrer førerens 
oversikt ved utkjøring fra eiendommen og det vil dermed oppstå færre farlige 
situasjoner enn ved en garasje som har porter ut mot veien. 

 En plassering av garasjen slik som vist på situasjonskartet er med på å gi en bedre 
utnyttelse av tomten og en vil ha igjen større uberørte arealer til uteplass på 
nordvestsiden av boligen. 
 

Nabovarsel var i følge dokument « opplysninger gitt i nabovarsel» datert 09.11. 2013, sendt 
til berørte naboer og gjenboere. 

 
Vedtak 3, delegasjonssak 130/13 datert 09.04.2013. 
Det ble i søknad registrert mottatt 13.03. 2013 søkt om bygging av garasje. 
Denne søknaden kan man si primært gjaldt utformingen av garasjen. 
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Garasjens størrelse er i følge innsendte tegninger 6 x 8 meter, BYA (bebygdareal) 48m² og 
BRA (bruksareal) på ca. 43m². Garasjen har valmet tak med takvinkel 27 o. 
Garasjen vil få et vindu i fasade ut mot veg og en dobbel garasjeport inn mot eiendommens 
gårdsplass. I bakkant av garasjen blir det to boder med dører ut til terreng, en i gavl mot 
nabo på eiendom med gnr 45 bnr 149 og en dør i fasaden som vender mot eiendommens 
bolig.  

 
 

Beskrivelse av saken 
Sigrun Marie Hansen tok 03.05. 2013 kontakt med rådmannen. Hun sa at det bygges på 
andre siden av gaten der de bor, men at de aldri har fått noen melding om dette. I tillegg sa 
hun at anleggsfolkene parkerer igjen gata og at lastebiler/biler sperrer for hennes garasje. 
Det var også ønske om kommunen kunne se på noen steiner som står i veien.  
  
Rådmannen sjekket søknaden og fant at varsling av gjenboere var utelatt. Det ble meddelt 
Sigrun Marie Hansen over telefon samme dag, fredag 03.05. 2013. Det som kom ut av 
samtalen var at hun ikke hadde fått noe nabovarsel, noe hun skulle ha hatt, men som på en 
eller annen måte hadde blitt uteglemt.  
Videre klaget hun på at det hadde vært parkering av biler i gaten som hindret 
framkommeligheten. Det var noen steiner som hadde kommet inn på eiendommen til 
Hansen i forbindelse med utbygging av to- mannsbolig i en gate på andre siden av 
eiendommen og hun mente steinene burde fjernes. 
Hansen ble spurt per telefon om hun ønsket å få oversendt vedtakene for oppføring av bolig 
og garasje, men ga da uttrykk for at det ikke var nødvendig. Telefonsamtalen ble brutt før 
den var ferdig og da var det ikke mulig og få ny kontakt. Hansen ble kontaktet igjen mandag 
06.05 .2013 og da fortalt Hansen at mobilen gikk tom for strøm fredag. Saken ble 
gjennomgått på nytt og da ønsket hun allikevel å få oversendt saksdokumentasjonen. 
 
Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning, skrev 06.05.2013 et brev til ansvarlig søker 
Haugerud Byggesaksrådgivning om «Manglende nabovarsel» med kopi til tiltakshaver Åge 
og Thorild Rasmussen.  
Sigrid Hansen fikk også oversendt en kopi av brevet og saksdokumentasjonen som hun 
ønsket. 
 
Haugerud Byggesaksrådgivning, sendte brev datert 09.05. 2012, som svar vedrørende 
manglende nabovarsel. Ansvarlig søker beklager på det sterkeste at de ikke har fanget opp 
at gjenboeren hadde falt ut av nabovarslingslisten fra kommunen og således ikke blitt 
varslet om tiltakene. Ansvarlig søker opplyser at de vil som følge av dette ta en 
gjennomgang av sine rutiner for å hindre at dette skjer i senere saker. 
 
Sigrun og Asbjørn Hansen sendte Ringerike kommune et brev datert 10.05.2013 vedrørende 
byggesak i Vinterroveien 10. Hansen mener at plasseringen av bygningsmassene er helt 
vanvittige og ville helt klart protestert på den hvis saksbehandlingen hadde vært gjort riktig. 
Kommunen ringte Hansen 13.05. 2013 for å få en nærmere redegjørelse og begrunnelse for 
klagen. Sigrun Hansen konkluderte med at hun så på brevet som en klage. Selv om hun i 
samtalen nevnte at hun synes boligen kunne vært bygget annerledes, forstår vi situasjonen 
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dithen at det er garasjen og dens plassering hun klager på. Hun mener blant annet at 
garasjen vil vanskeliggjøre snø-opplagring. Hansen ønsker ikke å delta på en evt. befaring. 
 
Rådmannen skrev 13.05. 2013 et brev til ansvarlig søker « MANGLENDE NABOVARSEL-
KLAGE» der det ble opplyst at det er mottatt en klage på plasseringen av garasjen på 
eiendom 45/150. Ansvarlig søker ble gitt anledning til å kommentere klagen innen 22.05. 
2013. 
 
Fra ansvarlig søker, Haugerud Byggesaksrådgivning, fikk Ringerike kommune brev datert 
20.05.2013, «Tilsvar til klage på manglende nabovarsling». 
Ansvarlig søker beklager at gjenboer ikke er varslet og opplyser at han forholdt seg til 
nabolisten mottatt fra kommunen, og oppdaget dessverre ikke at gjenboeren ikke var på 
listen.  
Videre opplyser ansvarlig søker at byggearbeidene ble påbegynt kort tid etter at tillatelsen 
for oppføring av boligen ble gitt 01.11.2012. Ut fra dette har Hansen vært kjent med at det 
har pågått byggearbeider på eiendommen siden november 2012. Ansvarlig søker mener ikke 
at det rettferdiggjør at Hansen ikke er varslet, men han mener at det er betimelig å stille 
spørsmål om hvorfor de ikke har tatt kontakt med kommunen før mai da de har vært kjent 
med at arbeidene har pågått på eiendommen så lenge.  
 
Ansvarlig søker, Haugerud Byggesaksrådgivning, begrunner plassering av garasjen og dens 
dispensasjonssøknad med ønske om best mulig utnyttelse av tomten. 
 
Ansvarlig søker, Haugerud Byggesaksrådgivning, mener at «vansker med snø-opplagring» 
ikke er et vektig argument. Da garasjen er plassert med langsiden ut mot veien og portene 
inn mot tomten, vil ikke avstanden fra veien være til noe hinder for at det kan legges opp 
snø inn mot garasjen. 
 
Ansvarlig søker opplyser at Norhus sin representant Erlend Søraker 15.05. 2013 har vært i 
møte med familien Hansen for å se på mulighetene til en minnelig løsning. 
I oppsummering fra møtet kom det i følge Søraker tydelig frem at Hansen følte seg forbigått 
vedr. nabovarslingen. Ut over dette fikk Søraker et klart inntrykk av at Hansen ikke ønsket å 
ramme tiltakshaver Rasmusssen og var enig i at de var uskyldig i denne sammenheng. 
Søraker skriver at han snarere fikk inntrykk av at kritikken var rettet mot kommunen og 
ønsket at de skulle lære av feilen som var begått.  
Søraker fikk også et inntrykk av at Hansen ikke mente at noe skulle rives.  
 
Etter at saksframlegget var ferdig skrevet 27.05. 2013 mottok kommunen et brev datert 
24.05. 2013 fra gjenboer Hansen hvor de opprettholder klagen på garasjens plassering, de 
skriver også blant annet at garasjens tak nesten er ut i gata.  
 
 

Juridiske forhold  
Rådmannen har rutinemessig vurdert om arbeidene skulle stanses pga. klagen, men har 
kommet til at det ikke er nødvendig. I brev 13.05. 2013 ble det vist til at vedtak vedrørende 
garasjen kan bli endret slik at videre byggevirksomhet, inntil utfallet av klagebehandlingen 
foreligger, utføres på egen risiko. 
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Tidligere behandlinger og vedtak  

Rådmannen har allerede vist til vedtak i delegasjonssak 622/12, 653/12 og 130/13.  
16.05. 2013 ble midlertidig brukstillatelse gitt for boligen (så langt). 

 
Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at vedtak i klagesaken kan få økonomiske følger for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 
Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og det er ikke innhentet uttalelser 
f.eks. fra fylkesmannen eller fylkeskommunen. 

 
Alternative løsninger 
Dersom hovedkomiteen ikke vedtar rådmannens innstilling, kan følgende vedtas: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendte søknader fra ansvarlig søker 
Haugerud Byggesaksrådgivning, på vegne av tiltakshaver Torhild og Åge Rassmussen, til 
vedtak i delegasjonssak nr. 653/12 og nr. 130/13, til merknad fra Sigrun og Asbjørn Hansen, 
og til rådmannens saksfremlegg. 
 
1.Saken utsettes for befaring. 

 
Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen kan ikke se at vedtak i denne saken vil ha vesentlig betydning for behandling av 
framtidige søknader om bygging av garasjer nærmere veien enn det vedtatt byggegrense 
angir. Dette fordi planbestemmelser, garasjeutforming, strøkets karakter etc. varierer mye 
fra sak til sak. 

 
Rådmannens vurdering 
Det er beklagelig at hverken ansvarlig søker eller rådmannen oppdaget at varsling av 
gjenboer Hansen var utelatt. Når det i slike tilfeller kommer merknader i etterhånd, blir det 
for bygningsmyndigheten å vurdere om en merknad skal ses på som en klage eller ikke. I 
dette tilfellet har rådmannen kommet til at merknaden skal behandles som en klage. 
Oppretting av feilen gjøres derved ved behandling av klagen.  
Gjenboer Hansen ble heller ikke varslet før eneboligen ble behandlet. Ansvarlig søker har 
redegjort for at arbeidene startet kort tid etter vedtakene i november 2012 uten at Hansen 
reagerte.  
I brev 10.05.2013 skriver Hansen bl.a. at plasseringen er vanvittig. For øvrig virker det som 
om fokuset i brevet er på at varslingen av gjenboeren feilaktig er utelatt. 
I samtaler med kommunen har Hansen blant annet sagt at garasjen vil vanskeliggjøre snø- 
opplagring. 
 
Rådmannen vurderer at en garasje med 8 m lengde og 6 m bredde ikke er en uvanlig stor 
garasje. 270 takvinkel og valmet tak gir 4,6 m fra terrenget opp til det korte mønet, noe som 
vurderes å være en moderat høyde. 
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Fastsetting av byggegrensens plassering er noe komplisert ut ifra det gamle 
reguleringsplankartet. Eiendommen 45/150 sine grenser mot nordøst  og nordvest framgår 
og byggegrensen ser ut til å være  ca. 4-5 m fra 45/199 sin grense mot veien. Overskridelsen 
blir ca. 2-3 m med plassering 2 m fra grensen. 
Søknad om dispensasjon for plassering av garasje nærmere enn byggegrensen mot veien 
forekommer relativt hyppig. Dersom området er regulert, vises normalt byggegrensen på 
reguleringsplankartet slik som i dette tilfellet. I enkelte reguleringsplaner gjøres det også 
unntak for garasjer, ved at det i reguleringsplanbestemmelsene er angitt at garasjer, uthus 
og lignende bygninger kan plasseres nærmere veien enn regulert byggegrense. I 
bestemmelsene til den aktuelle reguleringsplanen nr. 15 er det i § 9 c angitt regler om 
uthusplassering. 
 
Ved vurdering av garasjeplassering i strid med byggegrense mot vei i Ringerike kommune, er 
det vanlig å vurdere forskjellig ut i fra om porten vender ut mot veien, elle om man først 
kjører av fra veien og så svinger bilen 90o før den kjøres inn i garasjen. Ved porten vendt ut 
mot veien er 5 m fra grensen en vanlig minsteavstand, mens 2 m fra grensen er vanlig 
minsteavstand ellers. Denne praksisen er ikke fraveket i vedtakene i denne saken der det 
framgår at rådmannen ikke har tatt lett på dispensasjon for garasjeplassering men krevd 
nærmere behandling av dispensasjonsspørsmålet etter å ha redegjort grundig for slike saker 
i delegasjonssak 622/12 for eneboligen. 
 
Rådmannen kan ikke se at en plassering 2 m fra grensen og dermed enda lenger fra veien, 
generelt kan bety vanskeligheter for snøbrøyting av veien i en slik grad at søknaden skulle 
vært avslått. Enkelte steder blir slike ubebygde eiendommer benyttet til snø-
opplagringsplass, og da kan det bli mer tungvint om eiendommen bebygges. 
 
Rådmannen viser til at det i reguleringsbestemmelsenes § 7 står at ingen bygning må legges 
nærmere nabogrensen enn 5m. Denne gamle bestemmelsen fra 1947 forutsettes å være et 
ledd i å unngå brannspredning, og i mange år har gjeldene byggeregler, bestemmelser om 
avstandskrav for garasjer med BRA/BYA opp til 50m², for tiden i Pbl.§ 29-4 og TEK § 6-4, i 
stedet blitt lagt til grunn. 
 
Rådmannen vurderer at brev datert 24.05. 2013, mottatt etter at saksframlegget var ferdig 
skrevet, ikke vil ha noen betydning for saken. 
 
Rådmannen har i forbindelse med brev datert 24.05. 2013, der Hansen skriver at garasjens 
tak nesten er ute i gata, foretatt en befaring. Avstanden fra garasjevegg og ut til asfalt kant 
ble målt til ca.3m. Gesimskasse inkludert takrenne stikker ca.80 cm ut fra veggen, slik at 
avstanden fra tak og ut til vei blir ca.2.2m. 
Rådmannen har ikke lagt opp til befaring for hovedkomiteen. Dette delvis fordi Hansen ikke 
vil delta, på befaring og fordi saken anses tilstrekkelig belyst uten befaring. 
 
Rådmannen har gjennomgått vedtakene i saken, reguleringsmessige forhold, klagen og 
kommentarer til klagen, og vurdert at klagen ikke bør etterkommes. 
Hovedkomiteen anbefales å opprettholde vedtakene i saken. 
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Rådmannen har tatt opp Hansens opplysninger om at kjøretøyer knyttet til byggearbeidene 
stenger framkommeligheten, med utbyggerne. Rådmannen er positiv til at utbyggeren har 
tatt initiativ og holdt møte med Hansen om blant annet dette.  

 
Vedlegg 
Trykte vedlegg: 

- 3 stk. situasjonskart, ett fra hvert vedtak 
- Vedtak datert 01.11.2012, delegasjonssak nr.622/12, saksnr. 12/4465 
- Vedtak datert 15.11.2012, delegasjonssak nr.653/12, saksnr. 12/4465 
- Vedtak datert 09.04.2013, delegasjonssak nr.130/13, saksnr. 13/963 
- Tegninger av garasje 
- Brev fra Ringerike kommune « Manglende nabovarsel» sendt ansvarlig søker, 

datert 06.05. 2013. 
- Ansvarlig søkers svarbrev vedrørende manglende nabovarsel datert 09.05. 2013. 
- Brev fra Sigrun og Asbjørn Hansen, med nabomerknad/klage, datert 10.05.2013. 
- Brev fra Ringerike kommune «Manglende nabovarsel- Klage» sendt ansvarlig 

søker, datert 13.05. 2013. 
- Svarbrev fra ansvarlig søker, « Tilsvar til klage på manglende nabovarsling», 

datert 20.05.2013. 
- Brev fra Sigrun og Asbjørn Hansen, opprettholder klagen, datert 24.05. 2013. 
- Reguleringsplankart + reguleringsbestemmelser 

 
 
 
 Ringerike kommune, 23.05. 2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Hans Otto Larsson  
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GNR.163/10,14,15,22  -  SOKNA - BERGLAND KLAGE PÅ VEDTAK I 
SAK 115/12 
 

Arkivsaksnr.: 11/4113  Arkiv: BYG 
163/10,14,15,22  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

115/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
595/12 Bygningsrådet 17.10.2012 
75/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og saksprotokoll i sak 
115/12, til klage fra naboene, tilsvar fra ansvarlig søker og til Rådmannens saksframlegg. 
 
1.  Hovedkomiteen for miljø- og opprettholder kommunens vedtak i sak 115/12 av 

08.10.2012., og vedtak i delegasjonssak nr. 595/12 datert 26.10.2012. Det foreligger ikke 
momenter i saken som tilsier en endring av vedtaket.  

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

Utskrift sendes: 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN  
 
Roar Jørgensen AS, Hvervenmoveien 45, 3511 HØNEFOSS 
BEFA AS v/Jan Askeland, Gamle Foldnesvegen 116, 5353 Straume 
 
Dag Alfredsen, 3534 Sokna 
Mette Christin Lerfaldet, Narverud, 3534 Sokna 
Kjersti Land Nyhus, Land Gård, 3534 Sokna 
Bjørn Maribo og May Elin Solli Maribo, 3534 Sokna 
Marit Kristine Nyhus, Birkeland, 3534 Sokna 
Turid Landsdalen og Øivind Ørpen, Nedre Land, 3534 Sokna 
May Elin Solli Maribo, 3534 Sokna 
Kine Maribo og Tor-Kåre Dalen, Furulund, 3534 Sokna 
 

Sammendrag 

 
Eiendommen ligger i det som i kommuneplanen for Ringerike kommune, er definert som 
LNF-område. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning innvilget 08.10.2012 
dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og ga rammetillatelse for å kunne 
gjenoppbygge bygningsmassen etter brann, med formål hotelldrift.  
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Rådmannen mottok klage på vedtaket 15.11.2012 underskrevet alle naboer som tidligere 
hadde merknader i saken. Den 05.01.2013 mottok Rådmannen en tilleggskommentar til 
klagen fra naboene Kjersti Land Nyhus og Bjørn og May Elin Maribo. Klagen er oversendt 
ansvarlig søker som ga sin kommentar i brev 21.12.2012. 
Rådmannen har vurdert klagens innhold og eventuelle nye momenter og finner ikke å kunne 
ta klagen til følge. Rådmannen ber Hovedkomiteen opprettholde sitt vedtak av 08.10.2012. 
 

Beskrivelse av søknaden 

En del av bygningsmassen på Bergland ble revet etter brann 13. mars 2010. Eiendommen 
har en historie som pensjonat og senere hotell fra tidlig 70-tallet, hotelldriften gitt konkurs i 
1994. Eiendommen fikk ny eier og ble godkjent bruksendret til kontor og lager i 2002. 
Dagens eier kjøpte dette i 2008. Det ble ikke etablert noe ny drift før det brant. Det har i 
mange år vært problemer med avløpsordningen. Eiendommen ligger i LNF-område, den er 
ikke veldig stor og ligger tett på rv7 fram til ny vei Sokna-Ørgenvika åpner sommeren 2014. 
Veien blir da fylkesveg. 
 
Det ble søkt om dispensasjon fra formålet i kommuneplanen for å kunne gjenoppbygge 
bygningsmassen etter brannen. Det ble søkt om oppføring av tilbygg og tillatelse for et 
leilighetshotell med 25 leiligheter og en overnattingskapasitet på 100 personer. 
Alle naboer hadde merknader til søknaden. Saken ble hørt med regionale myndigheter og 
internt i kommunen. Saken ble fremmet for Hovedkomiteen 08.10.2012, som innvilget 
dispensasjon og ga rammetillatelse med en rekke vilkår. 
 
Delegert vedtak om rammetillatelse ble gitt 26.10.2012 med delegasjonssak nr. 595/12. Det 
ble gitt ytterligere betingelser i dette vedtaket. 
 

Plangrunnlag 

Eiendommen ligger i uregulert område. Området er i kommuneplanen for Ringerike 
kommune, vedtatt 30.08.2007, definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område). Bestemmelsene til LNF-område i kommuneplanen sier: «I landbruks-, natur- og 
friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i 
stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som driftsbygninger, masseuttak og 
driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF-områdene, jfr. §5.  
Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse 
av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.  
I LNF-områder tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger for boliger og 
stedbunden næring, kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske 
anlegg.» 
 
Retningslinjene til bestemmelsen sier bl.a.: «… Innenfor LNF-områdene kan det gis 
dispensasjon for etablering av spredt ervervsbebyggelse, dersom denne har funksjon som 
binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for sysselsettingen i området.» 
 
Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for å gjenoppbygge 
Bergland hotell i LNF-område hvor tidligere hotell var plassert. Søknaden ble begrunnet i 
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gjenoppbygging etter brann, og at nytt bygg ville ha samme plassering og størrelse som 
tidligere. Hotellet ville ha færre rom/leiligheter enn tidligere. Hotellet har 3780 m² 
bruksareal og 2080 m² bebygd areal (inklusive parkering). 
  

Tidligere behandling 

Kommunen har tidligere fattet følgende vedtak i saken:  
06.06.2011- Riving av brannskadet bygningsmasse - delegasjonssak nr. 306/11.  

- Ferdigattest den 06.01.2012. 
08.10.2012 - Dispensasjon fra LNF-formål og rammetillatelse på vilkår -  

          HMA sak nr. 115/12 
26.10.2012 - Rammetillatelse - leilighetshotell - delegasjonssak nr. 595/12 
 
Det ble avholdt forhåndskonferanse om tiltaket den 27.10.2011. 
 
 

Klagens innhold 

Klage anses innkommet rettidig, jf. forvaltningsloven § 29 jf. plan- og bygningsloven § 1-9. 
 
Klager anfører i hovedsak: 
 
Ad bruksendring:  
Hotelldriften gikk konkurs i 1994, det var minimal drift til 2002. Fra 2002 til 
branntidspunktet var bygningene lager og kontor. Ved brannen hadde det da gått 16 år 
siden hotelldrift og 8 år siden bruksendring til kontor og lager. (Klager angir 20 år siden 
hotelldrift, og 10 år siden bruksendring). 
 
Klager viser til fylkesmannens uttalelse 10.07.2012: «Ut fra hensynet til en samordnet areal 
og transportplanlegging anses lokaliseringen som lite gunstig»  
 
Klager mener begrunnelsen for bruksendring er fraværende. 
 
Ad dispensasjon til nybygg:  
Klager mener at fordelene med å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene og at 
dispensasjon derfor ikke kan gis.  
Klager nevner så flere ulemper ved å gi dispensasjon:  
• Vann, avløp og overflatevann. Klager mener det ikke er redegjort for hvordan dette 

er tenkt løst.  
• Grunnvannsforhold. Klager mener HMAs vilkår 6b i vedtak 115/12 ikke er 

betryggende mht. sikker vannforsyning. «Det skal utarbeides en vann- og 
avløpsordning som ikke i særlig grad medfører senking av grunnvannstanden og at 
tiltaket ikke fører til forurensing av resipienten i strid med forurensningsregelverket 
og vannforskriften innen søknad om igangsetting, og ordningen må etterkommes ved 
utbyggingen.» 

• Mangel på uteområder. Klager viser til tidligere innsendte nabomerknader, og 
nevner spesielt sikkerhetsaspektet ved dyrehold og bruk av landbruksmaskiner 
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• Inntjening/driftskonsept. Klager mener ferdsel/støy og spørsmål om konseptets 
realisme ikke er belyst i sakens dokumenter. Klager mener hotelldriften ikke vil gi økt 
sysselsetting i området.   

 
Klager angir at argumentet om utbetaling av forsikringspenger for gjenoppbygging ikke 
holder.  
Det bes om at dispensasjon til nybygg ikke gis. 
 
Ad saksbehandlingen:  
Klager mener bygningsmassen var i så dårlig forfatning at drift ikke kunne vært opprettholdt 
som sagt i saksfremlegget. Rådmannens påstand om at drift kunne opprettholdes og 
eventuell bruksendring tilbake til hotelldrift kunne ha blitt innvilget anses da som 
feilinformasjon.  
Klager finner ingen helhetsvurdering i saksfremlegget. Klager mener det ikke finnes grunnlag 
for driften av et hotell på eiendommen. Klager angir at det er overkapasitet på varme senger 
på Norefjell i dag, og at beliggenheten gjør Bergland til et utenkelig alternativ for 
fjellturister.  
Klager mener at siden utearealene er svært begrenset vil utbyggers planer om «annen 
friluftsturisme» kun måtte basere seg på allemannsretten. Private veier, dyrket mark og 
beitearealer kan gi konflikter. 
Klager mener det ikke finnes kundegrunnlag for drift, og at bygda vil få et spøkelseshus. 
 
Klager mener kommunen bør kunne gi Befa AS mulighet til å reise et bygg mer sentralt, nær 
nye RV7, hvor det også finnes kommunalt vann- og avløp. Gjenværende bebyggelse på 
Bergland bør saneres. 
 
Klager mener vedtaket er truffet på sviktende grunnlag, og ber om at klagen tas til følge. 
 
TILLEGGSVURDERINGER (brev av 05.01.2013 - journalpost 11/4113-40) 
Det er sterke landbruksinteresser i saken - klager ber om at det gjøres en vurdering av 
konsekvensene for landbruksdrift i området av Fylkeslandbruksavdelingen. Jfr. plan- og 
bygningslovens § 19-1. Det er 70 m mellom planlagt hotellbygg og driftsbygning. Dette vil få 
konsekvenser mht. lukt og støy, og kan begrense landbrukseiendommens muligheter for å 
plassere eventuelle framtidige driftsbygninger. 
 
Bærekraftig utvikling (§1-1) - klager mener en utbygning vil få negative konsekvenser som 
ikke er samfunnstjenlige. Klager spør hvor hotellets gjester skal kanaliseres. 
 
Krav om reguleringsplan (PBL § 12-1) - klager mener tiltaket skulle vært konsekvensutredet 
og at det skulle vært utarbeidet egen reguleringsplan for tiltaket.  
 
Mangler ved saksfremstillingen - klager mener det er mangler ved saksfremstillingen og at 
vedtak er fattet på sviktende grunnlag. 
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Tilsvar til klagen 

I tilsvar til klagen datert 21.12.2012 anfører Roar Jørgensen AS i hovedsak: 

 Søker understreker at det gjelder gjenoppbygging etter brann, og viser til at det 
søkes å oppføre et tilsvarende bygg på samme sted som det som brant. 

 Tiltakshavers advokat viser til kommentarutgaven til plan- og bygningslovens § 19-2: 
«.. Særlig der ødeleggelsen er uforskyldt fra eiers side, vil det kunne oppleves som 
svært urimelig at man ikke skal kunne få gjenoppført bygningen. Et ønske om 
gjenoppføring av tidligere bygning vil derfor jevnlig bli ansett som 
dispensasjonsgrunn. Dette var situasjonen etter pbl.(1985) §7, og det fremgår ikke av 
lovforarbeidene til den nye loven at man her har tatt sikte på noen realitetsendring» 

 Søker mener videre at ulemper knyttet vann, avløp og overvann blir ivaretatt 
gjennom vilkår i rammetillatelsen. 

 Søker mener at kommunens forslag om ny vannledning fra Kjos ikke er realistisk, og 
hvis dette blir en realitet må kostnaden deles med alle tilknytningsabonnenter. 

 Når det gjelder mulige problemer rundt grunnvannstand og etablering av brønnpark, 
kan det være aktuelt for tiltakshaver å vurdere andre løsninger når 
detaljprosjekteringen av tiltaket starter. 

 Turområder - det vil være mulig å gjøre avtaler med andre aktuelle grunneiere enn 
de nærmeste om etablering av turstier, bålplasser, sykkelstier osv. Det finnes mange 
turområder rundt Bergland. 

 Det vil ventes mindre belasting på omgivelsene med et leilighetshotell enn ved 
ordinært hotell som tidligere. 

 Om sysselsetting - Bergland leilighetshotell vil trenge bistand til drift. Det er ikke 
mulig å anslå antall stillinger i dag, men en slik bygningsmasse trenger personell for 
bl.a. vedlikehold og renhold. Dette personalet kan med fordel være lokale. 

 Bruk som hotell kontra bruk som kontor og lager - Søker opplyser at det under 
forrige eier ikke bare var kontor og lager i bygget, men at bygget også ble brukt til 
bolig. 

 Oppsummert:  
◦ Det er i vilkårene for tillatelsen gitt mange vilkår som ivaretar naboenes 

interesser i saken. 
◦ Det er fra eiers side et ønske om å rydde opp på tomten å få på plass ny 

virksomhet på området. 
◦ Det ventes mindre belasting på omgivelsene med leilighetshotell enn ved 

ordinært hotell som tidligere. 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer klagens innhold slik: 
 
Bruksendring - godkjent bruk av eiendommen har vært hotelldrift fra tidlig 70-tallet til 2002, 
ca. 30 år, bruk som kontor og lager var 6-8 år. En bruksendring tilbake til tidligere bruk virker 
derfor ikke urimelig. Det stilles en rekke krav i rammetillatelsen som skal ivareta forholdet til 
omgivelsene og tekniske krav til tiltaket. Hvis eier mener en bruksendring er økonomisk 
fornuftig finner Rådmannen ingen grunn til å bestride dette. 
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Vann, avløp, overflatevann og bekymring for grunnvannsforholdene - Det er klare krav til 
dette i plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2. Dette er forhold som det er stilt betingelser 
til i rammetillatelsen, og som skal være innfridd før det kan gis igangsettingstillatelse. Det er 
naturlig at disse forholdene ikke er fullstendig redegjort for ved søknad om rammetillatelse. 
Hvis søker/tiltakshaver ikke klarer å innfri kravene kan det heller ikke gis 
igangsettingstillatelse. 
 
Manglende uteområder - uteområder er beskrevet i søknaden. Det foreligger en 
utomhusplan som viser utearealene på eiendommen. Klager anfører bekymring for 
sikkerhetsaspektet med hensyn til dyrehold og bruk av landbruksmaskiner. Ansvarlig søker 
påpeker at det er andre områder enn de nærmeste eiendommene som kan være aktuelle 
for turer. Det er tidligere uttalt at en ønske å være et billig alternativ til Norefjell. 
Rådmannen anser at forhold knyttet til sikkerhet og mulige konflikter med landbruket ikke 
er noe særlig problem i denne saken kontra andre områder, og ikke nødvendigvis mer 
utslagsgivende i denne saken enn i andre saker i landbruksområder.   
Lov om grannegjerde av 5. mai 1961 (gjerdeloven) inneholder bestemmelser om gjerdehold 
mellom naboeiendommer, og lov om friluftslivet av 28. juni 1957 (friluftsloven) § 13 har 
regler om allemannsrett og ferdsel. Sammen regulerer disse lovene hvordan konflikter rundt 
dette kan unngås.  
 
Manglende lønnsomhet, lite kundegrunnlag - At klager mener det ikke er grunnlag for 
forretningsmessig drift er ikke opp til bygningsmyndigheten å vurdere. Tiltakshaver har gjort 
sine vurderinger av lønnsomhet, og mener at det er grunnlag for etableringen. 
 
Sysselsetting - Klager anfører at tiltaket ikke vil gi økt sysselsetting, og at sysselsetting ikke 
kan være et argument for å innvilge dispensasjon. Rådmannen kan ikke se at sysselsetting 
har vært et moment i dispensasjonsvurderingen. 
 
Forsikringsutbetaling - Klager mener dette ikke er et argument. Rådmannen har heller ikke 
brukt dette som et argument i sin vurdering, men har påpekt at det er økonomiske forhold 
knyttet til gjenoppbygging og forsikring for eier.   
 
Tidligere standard - Klager sier at det var tekniske mangler ved bygningsmassen da den 
brant som var uforenlig med å kunne ta bygget i bruk som hotell igjen. Rådmannen 
opprettholder sin vurdering av at dersom Bergland ikke hadde blitt utsatt for brann, ville 
eier gjennom vedlikehold og rehabilitering kunnet ha opprettholdt drift i mange år 
fremover. Hvis det da hadde blitt søkt om bruksendring tilbake til hotellvirksomhet, med 
nødvendig opprydding i avløpsforholdene, og oppgradering i forhold til tekniske krav, finner 
Rådmannen det rimelig at dette kunne blitt godkjent.          
 
Støy, støv, lukt - Det stilles krav til hvordan dette tiltaket skal prosjekteres og utføres, både 
med tanke på lyd- og luftmessige forhold for eiendommen og omgivelsene. Enkelte forhold 
reguleres også av bl.a. naboloven.  
 
Vurdering av konsekvensene for landbruket av Fylkeslandbruksavdelingen - Rådmannen har 
funnet det tilstrekkelig med en intern vurdering av landbruksmessige forhold. Det er 
innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. «Fylkeslandbruksavdelingen» forstår 
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Rådmannen som fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling. Rådmannen mener derfor 
at berørt sektormyndighet har fått anledning til å uttale seg.  
 
Bærekraftig utvikling - Plan- og bygningslovens § 1-1 omhandler lovens formål. ”Bærekraftig 
utvikling” omfatter fremme av f.eks. verdiskapning, næringsvirksomhet og sysselsetting, 
vilkår for folkehelse, gode boliger, bomiljø og oppvekstkår. Kommunen tar slike hensyn 
gjennom sitt planarbeid. Det er også gjort i dette tilfellet med kommuneplanens arealdel. I 
denne saken søkes det dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området for gjenoppbygging 
etter brann. Rådmannen mener dette kan anses som bærekraftig.  
 
Reguleringsplan og konsekvensutredning - Tiltakshaver har valgt å fremme saken som en 
dispensasjonssak. Etter å ha innhentet uttalelser har Rådmannen vurdert at det ikke er 
nødvendig med regulering. Det er et krav i kommuneplanen at det skal utarbeides 
reguleringsplan for byggeområder før det settes i gang tiltak etter plan- og bygningsloven. 
Dette området er imidlertid ikke et byggeområde, men LNF-område. Det er ikke et slikt krav 
for LNF-områder i kommuneplanen.  
 
Saksbehandlingen/Saksfremstillingen - Rådmannen ser at dette er en komplisert sak, og 
mener den har blitt forberedt og utredet i henhold til byggereglene og forvaltningsloven. 
Saken er hørt med både lokale og regionale myndigheter, og deres uttalelser er i saken. 
Rådmannen anser saken som godt nok opplyst for å kunne fatte vedtak. 
 
HMAs vedtak i sak 115/12 er sammensatt av to separate vedtak:  

 Først at det skal gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område i kommuneplanen, 
for å gjenoppbygge brannskadet bygning, 

 så at det kan gis rammetillatelse til oppføring av leilighetshotell på eiendommen. 
Bruken til leilighetshotell avviker fra bruken for kontor og lager som var gjeldene 
bruk da bygningen brant. 

 
Gjenoppbygging etter brann er et tungtveiende argument for at dispensasjon innvilges. 
Sivilombudsmannen uttaler i sin årsmelding 1990 side 163, der saken gjaldt en bygning som 
var ødelagt av en storm og som bygningsrådet siden krevde revet: ”Den omstendighet at en 
bygning som følge av brann eller storm blir totalskadet, vil i alminnelighet være et sterkt 
argument for å tillate gjenoppføring. En slik rett kan også være uttrykkelig fastsatt i 
reguleringsbestemmelser uten at det er tilfelle i vår sak. Bestemmelser av denne karakter 
synes imidlertid bare å gi uttrykk for et alminnelig rimelighetsprinsipp der det oppstår 
uventede eller uvanlige situasjoner. Om ikke stormen hadde kommet, ville eieren ved vanlig 
vedlikehold trolig kunne ha opprettholdt bygget på lovlig måte i mange år fremover.» 
 
Da dispensasjon så er gitt, har Hovedkomiteen videre gitt rammetillatelse til tiltaket som 
omsøkt med samme fotavtrykk og tilsvarende størrelse som det som brant. Dette vedtaket 
gir rammer og det settes vilkår for i minst mulig grad å belaste nærmiljøet, og å 
imøtekomme naboenes merknader. 
 
Saken har vært på omfattende høring med regionale myndigheter, og internt i kommunen. 
Vedtaket har ikke blitt påklaget av andre enn naboene. 
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Konklusjon 

Som konklusjon, og under henvisning til det ovenstående, anbefaler Rådmannen 
Hovedkomiteen om å opprettholde vedtak av 08.10.2012 og 26.10.2012. Rådmannen kan 
ikke se at det foreligger nye momenter i saken som tilsier en endring av vedtaket. Saken 
oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
Vedlegg:                                                      

1. Situasjonskart 
2. Vedtak av 08.10.2012 
3. Delegert vedtak av 26.10.2012 
4. Klage av 15.11.2012 
5. Tilsvar fra søker 21.12.2012 

 
 

6. Tilleggsvurderinger fra klager av 05.01.2013 
7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud  

 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 29.05.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Knut Ivar Kollstrøm 
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DELEGASJONSSAKER    
 

Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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BOMAVGIFT PÅ SAMSJØVEIEN  
 

Arkivsaksnr.: 12/5029  Arkiv: Q15   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Veglaget Samsjøveien gis adgang til følgende justering av satser for bomavgift; 

Avgiftstype Gammel sats Maksimal ny 
sats* 

Personbil 35.- 42.- 

Lastebil 65.- 77.- 

Gebyr manglende betaling 300.- 300.- 

 
 

2. Det gis adgang til justering av bomavgifter med Statistisk sentralbyrå sin indeks «Vedlikehold 

og drift av veger» hvert 3. år. 

 
 

Sammendrag 
Veglovens kapittel VII har bestemmelser om private veger.  
 
Der hvor en privat veg tjener som adkomst for flere eiendommer har etter §54 eiere, 
brukere eller den som har bruksrett solidarisk ansvar for vedlikehold av vegen i forhold til 
den bruk den enkelte gjør av vegen. Det er vanlig på større veganlegg med mange eiere og 
brukere å etablere veglag med vedtekter som styrer hvordan disse pliktene skal ta form. 
 
Der næringsinteresser er dominerende, som skogsbilveger stengt for annen ferdsel, er ofte 
avgift pr m3 utkjørt tømmer grunnlag for kostnadsdeling. Brukes vegen av et begrenset 
antall andre for eksempel hytteeiere, yter ofte disse et årlig bidrag tilpasset bruken denne 
gruppe har. 
 
Så har vi private veger med større innslag av brukere med forskjellige formål, hvor det er 
vanskelig å bedømme brukernes innbyrdes belastning i forhold til vedlikehold. Her velger 
man da oftest å stenge veien med bom og kreve inn bomavgift for å fordele det pliktige 
vedlikeholdet mellom brukerne. 
I slike tilfeller (§56) skal kommunen gi tillatelse til 1) innkreving av bomavgifter, 2) avgjøre 
avgiftens størrelse samt størrelsen på eventuell straffeavgift ved manglende avgiftsbetaling. 
 
Samsjøveien faller i denne gruppen av veger. 
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Beskrivelse av saken 
Samsjøveien har i brev bedt om anledning til å øke satsene for bomavgifter for personbil og 
lastebil. Det er ikke søkt om økning av gebyr for manglende betaling. 
Etter ønske fra veglaget fremmes denne saken som enkeltsak. 
 
Som underliggende dokumentasjon er det i søknaden satt opp oversikt over kostnadene i de 
tre årene fra forrige justering av satsene. Det foreligger ikke oversikt over inntekter, men 
veglaget viser til lånefinansiert underbalanse på kr. 197 000.-. Bomavgiftene sto ved forrige 
justering for ca 1/3 av totale inntekter – resten fra årsavgifter fra bruksberettigede og 
grunneiere.  
 
Killingtjernveien har også kort etter muntlig hatt samme ønske. Det har vært dialog om 
framgangsmåten. Fra rådmannens side er det ønskelig med et vedtak i forskrifts form, hvor 
adgangen til regulering av satsene kan gjøres i henhold til indeks – uten politisk vedtak i den 
enkelte sak. 
 
Denne prosessen har tatt noe tid, og en forskrift vil kreve en relativt lang prosess fram til 
vedtak. Samsjøveien ønsker at deres søknad fremmes som egen sak, uten å vente på en 
eventuell forskriftsendring. 
 
Siden midt på 1990-tallet har det vært praksis å åpne for justering av satsene hvert 3. år i 
hht konsumprisindeks. 
 
Etter hvert som import av forbruksvarer fra lavkostland har medført at konsumprisindeksen 
har hatt en flat kurve, har innenlandsk prisnivå på anleggsarbeid svingt etter helt andre 
faktorer og avviker mye fra konsumprisindeks. 
 
Statistisk sentralbyrå har fom 2004 en indeks på temaet «Vedlikehold og drift av veger». 
Legger man denne indeksen inn i diagram sammen med konsumprisindeks i perioden 2004-
2012 kommer forskjellen tydelig fram. 
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Konsumprisindeks har økt med 17.7% og vegdriftsindeksen med 45% i perioden. 
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Det synes relativt åpenbart at konsumprisindeks ikke er en «riktig» målestokk for 
kostnadsbildet i vedlikehold og drift av veger.  Nedenstående tabell viser differansene i den 
foreliggende saken: 

Avgiftstype Gammel sats Konsumprisindeks Vegindeks* 
Personbil 35.- 38,00 42,00 
Lastebil 65.- 70,50 77,00 
Gebyr manglende betaling 300.-   

*Avrundet til hele kroner 

 
Alternative løsninger  

Rådmannen ser potensialet for forenkling av denne type saker gjennom en forskrift som 
åpner generelt for periodiske justeringer av avgiften i henhold til indeks. Da unngår man 
saksframlegg og enkeltvedtak for nærmere 15 bomveger åpne for almen ferdsel i 
kommunen. 
 
Arbeid med forslag til forskrift igangsettes med sikte på politisk behandling høsten 2013. 

 
Rådmannens vurdering 
Ved forrige justering gikk ikke rådmannen inn for omsøkt sats for personbiler på kr. 40.- men 
anbefalte maksimum kr. 35.- basert på konsumprisindeks. 

 
Rådmannen er av den oppfatning at konsumprisindeks basert på forbruksvarer og tjenester 
ikke lenger gjenspeiler kostnadsbildet i vedlikehold og drift av veger og vil derfor anbefale å 
legge indeks for «vedlikehold og drift av veger» til grunn for justering av satser for 
bomavgifter. 
 
Rådmannen vil derfor anbefale at det gis anledning til justering i hht tabell ovenfor. 
.  

Vedlegg 
Søknadsbrev saksnr. 12/5029-1* 
 

Lenker 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 Ringerike kommune, 24.05.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Asle Aker 
Saksbehandler: Asle Aker 
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323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE -  OPPSTART AV ENDRING  
 

Arkivsaksnr.: 12/4462  Arkiv: REG 323-03  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av endring av 0605_323-04 Eikli sør næringsområde 

2. Nytt nummer på detaljreguleringen blir 0605_323-05  

 

Sammendrag 
Det ønskes oppstart av endring av reguleringsplan 323-04. Reguleringsplanen er delt inn i 
felt etter formål og nummer. Det aktuelle feltet er hovedsakelig formål forretning, kontor, 
industri, og kalles FKI 5. I tillegg til felt FKI 5 berører endringa områder som er avsatt til 
friområde og vann- og avløpsanlegg.  

Det ønskes en utviding av dagens bygningsmasse. Dette krever endring i formål og 
formålsgrenser, samt oppfylling i skråning mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 
kommunen. Dette er avklart i egen avtale.  

I gjeldende plan ligger det begrensninger på antall m2 utnyttingsgrad, og på antall m2 av 
utnyttingsgraden som kan som kan brukes til detaljvarehandel.  

 

Innledning 
Grunneier av gbnr 39/131, hvis eiendom i stor grad samsvarer med avgrensing av område 
FKI 5, ønsker å starte planendring for å kunne utvide eksisterende bygningsmasse for 
Maxbo-butikken. Grunneier er Dronning Åstasgate 14 ANS ved Jan Torgersbråten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Dette er den fjerde endringa av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 
endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 
utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-02) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å gjelde 
igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04).  

Da arbeidet med denne endringa ble igangsatt og tiltenkt plannummer 323-03 før forrige 
endring ble igangsatt (323-04), blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 
forhold til når endringene vedtas. Altså vil denne planen få nummer 323-05 når endringa er 
vedtatt.  
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Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon   

På tomta er Expert, Europris, Jysk, Baby Shop og Maxbo samla i et hovedbygg som går 
retning nord-sør. Maxbo ligger sør i bygget. Sørøst for sørenden av bygget har Maxbo sitt 
lagerområde. Noe er under tak og noe er ikke.  

 

Sør for hovedbygget er det en skråning ned mot et flomløp av Storelva. Dette området er 
regulert til friområde i gjeldende plan. Det er gjengrodd og ulendt, og brukes noe til fyllplass 
for hageavfall. Her ligger også en kommunal pumpestasjon, hvor formålet i plan er vann- og 
avløpsanlegg.  

 

Utviklingsplanene 

Utviklingsplanene innebærer at hovedbygget der Maxbo er i dag utvides mot sør, at Maxbos 
lager i sørøst rives og at det bygges nytt butikklokale på samme sted. Dette skal skje i tråd 
med reguleringsbestemmelsene § 3.2 pkt. 5, som omhandler antall m2 som er tillatt utbygd 
med plasskrevende varer. For FKI 5 er det tillatt med 12 000 m2 bygningsmasse, hvorav 1600 
m2 kan brukes til detaljvarehandel. Forretningsaktiviteten i de nye byggene må altså være 
plasskrevende varer.      

 

Det er planlagt kjeller i ny del av hovedbygg. Kjelleren inngår ikke i antall tillatte m2 om den 
brukes til parkering (se reguleringsbestemmelser § 3.2 pkt. 5). Takhøyden i de nye byggene 
vil bli ca. 7 meter. Utnyttingsgrad for eiendommen regnes uten tillegg for imaginære plan 
for takhøyder over 4,9 meter, dette avklares i bestemmelsene.  

 

Formålsendringer 

Skråninga mot flomløpet skal fylles opp, men fyllinga skal ikke berøre elvekanten. Det skal 
lages løsning for ny adkomst til pumpestasjon og ny trasé for rør, i samråd med teknisk 
tjeneste. I de aktuelle områdene må formål endres fra friluftsområde og vann- og 
avløpsanlegg til FKI, og fra friområde til vann- og avløpsanlegg. Arealet hvor formål skal 
endres er ca. 3 daa. Opprinnelig planavgrensing beholdes slik den er i gjeldende plan. 

Hensikten med at områdene ned mot elva er regulert til friområde er at det skal være mulig 
å ferdes fritt langs elva. Dette hensynet skal opprettholdes i planen ved at det bevares et 
belte med formål friområde. 

Ras- og flomfare 

Det foreligger en rapport utført av Multiconsult datert 08.10.12 hvor det anbefales å 
gjennomføre grunnundersøkelser for dimensjonering av vei og dokumentering av stabilitet i 
skråninga.   

Området ligger delvis innafor sone for flomfare. Det er usikkert hvordan terrengendringene som 
kommer av fyllinga kommer til å påvirke flomfaren. Dette må undersøkes til 1. gangsbehandling. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet/ deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-4 Eikli sør 
næringsområde fra 05.04.13. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til FKI 
(forretning, kontor, industri), friområde og vann- og avløpsanlegg. Tillatt utnyttelsesgrad for 
felt FKI 5 er 12 000 m2.  

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en endring av detaljregulering. Dronning Åstasgate 14 ANS er 
forslagstiller. Se vedlagte illustrasjoner for omfang og omtrentlig avgrensing.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gbnr 39/131 (eies av Dronning Åstasgate 14 ANS) og 
gbnr 39/146 (eies av Ringerike kommune). 

 Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde, friområde 
og kommunalteknisk anlegg. 

Juridiske forhold 

Naturmangfoldloven 

Ved 1. gangsbehandling av planen skal forhold som berører naturmangfold omtales i 
henhold til følgende: 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Behov for informasjon og høringer 

Opplegg for medvirkning etter plan- og bygningsloven skal følges.  

 

Rådmannens vurdering 

Grøntstruktur og friluftsliv 

Det er viktig at elva og elvekanten fortsatt blir åpen for publikum. Slik området er i dag er 
det ikke tilrettelagt for dette, og det forventes ikke at tilkomsten blir dårligere, heller bedre, 
av dette prosjektet.  
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Skredfare 

Grunnundersøkelser må gjennomføres slik anbefalt i rapport datert 08.10.12.   

Flomfare 

Tiltaket ligger delvis innenfor fareområde for flom med dagens høydekoter. Hensyn til 
flomfare må omtales ved 1. gangsbehandling.  

Forurensning i grunnen 

Det er ikke grunn til å mistenke forurensing i grunnen. Forslagsstiller er ansvarlig for å foreta 
eventuelle undersøkelser om det anses å være hensiktsmessig.  

Påvirkning av landskapsbildet 
Oppfyllinga vil skje nede i en skråning, og det antas ikke at dette vil være skjemmende for 
landskapsbildet.  

Naturmangfold 
Det er ikke kjente biologiske verdier i området. Eventuelle konsekvenser for naturmangfold 
må omtales ved 1. gangsbehandling. 

Samlet vurdering 

Tiltaket anses å ha stor positiv konsekvens for den eksisterende aktiviteten på området. Det 
er ingen kjente negative konsekvenser av tiltaket. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av 
ovenstående og dette at planarbeid startes opp.  

 

Saksdokumenter 

1. Oversiktskart som viser forslag til avgrensning  

2. Illustrasjoner datert 15.02.13 og 15.05.13 

3. Referat fra oppstartsmøte datert 15.04.13. 

4. Gjeldende reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde - plankart 

5. Gjeldende reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde - bestemmelser 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2013 

 

 

 

 Wenche Grinderud 

 Rådmann 

 

Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 

Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

Møtereferat   
 
SAK/TEMA: Oppstartsmøte: 323-4 Eikli sør næringsområde – endring av plan 
 
STED: Storgata 13 
 
TID: 8. april 2013, 12:00 – 14:00 
 
TIL STEDE:  
 

Navn: E-post 
Bjørn Leifsen - konsulent bleifsen@online.no 
Sverre Moe - arkitekt svmoe@online.no 
Jan Torgersbråten - grunneier jan@torgersbråten.no 
Grethe Tollefsen – avdelingsleder areal- og 
byplankontoret 

grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 

Gunnar Hallsteinsen – enhetsleder miljø- og 
arealforvaltning 

gunnar.hallsteinsen@ringerike.kommune.no 

Ingeborg Faller – saksbehandler areal- og 
byplankontoret 

ingeborg.faller@ringerike.kommune.no 

Unni Suther - miljøretta helsevern unni.suther@ringerike.kommune.no 
Kjell-Arve Aarebru - tekniske tjenester  kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no 
Geir Svingheim - barnerepresentanten geir.svingheim@ringerike.kommune.no 
Arne Hellum – avdelingsleder 
byggesakskontoret 

arne.hellum@ringerike.kommune.no 

Hans Otto Larsson – saksbehandler 
byggesakskontoret 

hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Astrid Ehrlinger - miljøvernrådgiver astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 
 
 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
12/4462-4 9298/13 REG 323-03 15.04.2013 
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Nr. Dagsorden: Ansv. 
1.1 Presentasjon av møtedeltagerne 

 Se «til stede» øverst i dokumentet. 
 

1.2 
 
 

Formål med møtet: 
 Gjensidig informasjon 
 Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og 

kommunen 
 Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere 

behovet for informasjon og medvirkning. 
 Kommunen formidler forutsetninger for utforming og 

temaer som må utredes  
 Informasjon om saksbehandlingsgebyr 
 Avklare videre prosess  

 

1.3 Innlevert materiale: 
Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler på areal - og 
byplankontoret i forkant av møtet: 

- Forespørsel om møte før oppstart av arbeid. 
- Skisseforslag for utbygging, revidert 15.02.13. 
- Intensjonsavtale om kjøp av eiendom fra kommunen 

 

1.4 Rollefordeling: 
 Konsulent: Bjørn Leifsen 
 Grunneier: Jan Torgersbråten 
 Arkitekt: Sverre Moe 

 

1.5 Dagens situasjon: 
 Området som skal endres er i dag bratt og utilgjengelig, og 

brukes som fyllplass for diverse avfall. Området er 
regulert til friområde i reguleringsplanen, og eies av 
kommunen.  

 Endringa gjelder i hovedsak området sør for FKI 5 (se 
vedlagt kart). I det aktuelle området ligger Maxbo og 
Maxbos trelastlager og utelager. Sør for den eksisterende 
bygningsmassen er det en skråning ned mot flomløp av 
Storelva og øya Barbro. Vest for trelastlageret er det en 
kommunal pumpestasjon.  

Om planendringa:  
 Utviklingsplanene innebærer at hovedbygget der Maxbo 

er i dag, utvides mot sør, at trelastlageret rives og at det 
bygges nytt butikklokale der trelastlageret står idag. Dette 
skal skje i tråd med reguleringsbestemmelsene som 
omhandler antall m2 som er tillatt utbygd med 
plasskrevende varer.  
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 Skråninga skal fylles opp, men fyllinga skal ikke berøre 
elvekanten.  

 Det skal lages løsning for ny adkomst til pumpestasjon og 
ny trasé for rør i samråd med teknisk tjeneste. I møtet ble 
det presisert at rør ikke må gå under bygg.  

 Deler av reguleringsplanen må endres fra formål 
friluftsområde og vann- og avløpsanlegg til formål 
forretning, kontor og industri (FKI). 

1.6 Avgrensning av plan: 
 Planavgrensinga skal ikke endres.  

 
 
 

1.7 Info om gjeldende planer: 
 Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 

kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07 avsatt til 
senterområde. 

 Gjeldende reguleringsplan for området er 323-4 Eikli sør 
næringsområde. Aktuelt område er her regulert til 
forretning, kontor og industri, friluftsområde og vann- og 
avløpsanlegg.  

RK 

1.8 Planprosess: 
Det tas sikte på å behandle endringa som en ordinær endring (jf. 
pbl 12-14). Endringa ble vurdert å behandles politisk da den er av 
prinsipiell karakter. 
 
Ved endring av gjeldende plan skal planen oppdateres til 
gjeldende lovverk, plan- og bygningsloven fra 2008. 
Forslagsstiller utarbeider plankart og bestemmelser for området 
som skal endres i henhold til gjeldende lov. Kommunen 
oppdaterer resten av kartet og bestemmelsene.  
 

 

1.9 Medvirkning: 
Det skal gjennomføres medvirkning i henhold til gjeldende 
lovverk.  

 

1.12 Temaer som bør kommenteres: 
 Geotekniske forhold i elveskråning, for ny vei til 

pumpestasjon og for fylling 
 Trafikk til Dronning Åstas gate og Osloveien 
 Trafikksikkerhet på interne parkeringsareal 
 Biologisk mangfold 

 
Grønnstruktur og mulighet for å gå langs elva 
Den opprinnelige hensikten med å regulere deler av området til 
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friluftsområde må ivaretas.  
 
Parkering 
Parkeringsvedtektene krever 240 sykkelparkeringsplasser. For å 
omgå dette må det må søkes dispensasjon fra vedtektene i 
byggesaken, og vurderinga må forklares. 
 
Definisjon av plasskrevende varer 
På møtet ble det konkludert med at de aktuelle virksomhetene går 
under definisjonen plasskrevende varer i 
reguleringsbestemmelsene, og at det dermed kan bygges opp til 
12 000 m2 på området (FKI 5).  
 
Kjeller 
Det er ønske om kjeller i påbygget sør på hovedbygningen. I 
møtet ble reguleringsbestemmelsene tolka dit at det kan bygges 
kjeller som ikke regnes inn i BRA for tomta om den kun nyttes til 
parkering. Om kjelleren skal nyttes til FKI regnes arealet med i 
BRA for området.  
 
Imaginære plan 
Takhøyden i de nye byggene vil bli opp mot 7 meter, men i ett 
plan. I utgangspunktet skal alle bygg med takhøyde over 4,9 
meter deles opp i plan og det skal regnes BRA for hvert plan. 
Etterskrift: Det er mulig å sette bestemmelser i reguleringsplan 

om at BRA kan regnes uten tillegg for imaginære (tenkte) plan. 

Dette forutsetter da at det byggesøkes om eventuelle endringer 

som innebærer plandekke ved seinere tidspunkt.  

 

Hensynssone høyspenttrasé 
Det må undersøkes hvor stor hensynssone som kreves til denne 
typen høyspent. 
 

1.13 Krav til innlevert materiale før 1. gangsbehandling av 
endring:   

 Plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000   
 Planbestemmelser i word-doc – fylles inn i eksisterende 

planbestemmelser  
 Planbeskrivelse. Beskrivelsen begrenses til endringen, 

herunder begrunnelse for endringen og beskrivelse av 
eventuelle virkninger.  
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NB! Materialet skal leveres i digital form 
 
Dersom kommunen ikke anser materialet for komplett/ 
tilstrekkelig, vil forslagsstiller få tilbakemelding om dette, og 
vil bli bedt om å levere inn nytt/ oppdatert materiale. 

1.14 Gebyrer: 
 Se gjeldende betalingsreglement. 
 Gebyr faktureres ved 1. gangsbehandling. 

 

 

1.15 Neste steg: 
 Forslagstiller leverer inn følgende materiale til politisk 

oppstart: 
- illustrasjon 
- planbeskrivelse 
- situasjonskart 
Frist for innlevering er 23. april for behandling på møte 
13. mai, eller 21. mai for behandling på møte 10. juni. 

 Dette benyttes som grunnlag til politisk oppstart av 
endring.  

 Etter politisk oppstart sender saksbehandler ut melding 
om vedtak og legger materialet ut til offentlig ettersyn. 

 Etter at fristen for uttalelser til oppstart av endring er gått 
ut, vil saksbehandler oversende innkomne uttalelser og be 
forslagstiller om å oppsummere og kommentere 
innspillene. 
 

 
 
Forslagsstiller 
 
 
RK 
 
RK 
 
 
RK/forslagsstiller 

1.16 Materiale som legges ved referatet i epost til forslagsstiller: 
 «Krav til digitale planer» 

 Gjeldende planbestemmelser 
 Betalingsregulativ 

 

 

1.17 Avrunding: 
 Kommunens inntrykk av planene er positivt. 
 Det er viktig å ivareta eller opprette sti langs elva.  
 Takk for møtet! 

 

 
Vedlegg: 
Omtrentlig avgrensing av område som endres. 
 
Neste møte:  
Etter avtale. 
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Storgata 13, 15.04.13 
Referent: Ingeborg Faller 
Telefon: 32 11 74 61 
E-post: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
for reguleringsplan nr. 323 – 04 ”Eikli sør, næringsområde” 

 
Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 23.02.07  
Sist revidert 05.04.2013     
 
1.gangs behandling i planutvalget 05.03.2007, sak 35/07 
Offentlig høring 10.03.-16.04.2007. 
Begrenset høring 11.01.10 – 25.01.10 
2.gangs behandling i planutvalget 08.03.10, sak 18/10 
Formannskapet  09.03.10, sak 22/10 
Vedtatt av kommunestyret 18.03.10, sak 25/10 
 
 
Endringsliste: 
Nr  Endring  dato  sign 
01 Mindre endring: Sikkerhetsmargin for flom ble endra fra 50 cm til 30 cm. 21.07.10 HFA 
02 Mindre endring: Endring av BRA for FKI 2 og FKI 4. Saksnr. 5/12. 03.10.12 IF 
03  - - - 
04 Mindre endring: Endring av § 9 pkt. 4, 7 og 8 fra igangsettingstillatelse til 

brukstillatelse 
05.04.2013 IF 

 
1. Reguleringsformål 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål (Plan- og bygningsloven § 25): 
 
-§ 25-1 Byggeområder 

Offentlige bygninger, BO 1 
 Områder med kombinerte formål:  Forretning/ kontor/ industri, FKI 1, 2 og FKI 4-12 
       Kontor / industri, KI1 – 3  
 
-§ 25-3 Offentlige trafikkområder 
 Kjøreveg, TV 1- TV 5 
 Annen veigrunn, TA 1- TA 2 
 Gang- og sykkelveg TG 1- TG 4 
 
-§ 25-4 Friområder 
 Turvei, OT 1- OT 2 
 
-§ 25-5 Fareområder 
 Høyspenningsanlegg FH1 
 Flomfare – 200 års flom FF1 
 
-§ 25-6 Spesialområder 
 Friluftsområde (på land), SF 1- SF 9 
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Vann og avløpsanlegg 
Område for særskilte anlegg  

 Frisiktsone ved veg 
 
-§ 25-7 Fellesområder 
 Felles avkjørsel 
 
§ 2. Fellesbestemmelser 
1. Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidene i henhold til kulturminneloven, straks stanses og fylkeskommunen varsles. 

2. Universell utforming 
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at alle allment tilgjengelige anlegg innenfor 
både offentlige veganlegg og de private byggeområdene skal utformes slik at de kan benyttes 
på like vilkår av så mange som mulig. 
 
 
FORMÅLSBESTEMMELSER. 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 
§ 3. Byggeområder 

3.0 Fellesbestemmelser for byggeområder 
1. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. De deler 
av bygninger som ligger utenfor byggegrense kan utbedres og vedlikeholdes, men ikke 
gjenoppbygges etter brann eller annen skade. Utvidelse av bygning kan ikke skje utenfor 
byggegrense. Ved nybygg skal det tas hensyn til 200-årsflommen. I tillegg skal en 
sikkerhetsmargin på 0,30 m medregnes. Se § 6.2. Konstruksjoner lavere enn dette må i en 
byggesøknad dokumenteres å tåle påkjenninger ved flom. 

2. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 
Husplassering, bebyggelsens art og utforming, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med 
høyde over 0,5 meter og utnyttelse av ubebygd areal.  
Sammen med søknad om tiltak, skal det innsendes:  
 Utomhusplan som viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal behandles, hvordan 
      eksisterende vegetasjon kan beholdes og hvordan ny vegetasjon skal etableres. Det er krav 

til fast dekke og belysning av veier og parkeringsplasser. Utomhusplanen skal også 
dokumentere at offentlig tilgjengelige områder er universelt utforma. Utomhusplan skal 
dokumentere at parkeringsområder er tilrettelagt for å sikre trafikksikkerhet for gående og 
syklende innad på parkeringsarealene. 
 
Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte kotesatt detaljplassering av 
bebyggelse, parkeringsplasser, veier og vise terrengendringer samt vegetasjonsbevaring 
og etablering av ny vegetasjon i feltet. 
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 Fasadeoppriss som viser fargebruk, materialvalg og vindusplassering. Fasadeoppriss eller 
annen egnet illustrasjon skal vise hvordan bygget harmonerer med naboeiendommene og 
høyden på eksisterende vegetasjon. 

3. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være i tråd med kommunale parkeringsforskrifter. Dette gjelder også 
sykkelparkering. Det bør tas sikte på å dele opp store trafikkflater med grønt. 
 

4. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
Gjerde tillates oppført, men skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. I 
frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan gjerde ha høyde 
inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsone ha høyde inntil  
1.0 m. Inngjerding av tomtene må anmeldes til det faste utvalg for plansaker, som skal 
godkjenne gjerders plassering, høyde, konstruksjon og farge. 

5. Boliger 
I planområdet tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan vurdere å gjøre unntak for 
vaktmesterleilighet o.l. 

6. Radon 
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i nye 
bygninger- så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av 
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

7. VA-anlegg 
Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til 
bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 
eksisterende VA-anlegg, skal utbygger bekoste flytting av disse. 

§ 3.1 Byggeområde- offentlige bygninger 
1. Funksjoner/bruk 
Område BO 1 skal nyttes til offentlig formål, med underformål brannstasjon. 

2. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad er oppgitt i BRA m2. 
 
Formålsbetegnelse Tillatt BRA i m2 (ekskludert 

parkering) 
Tillatt BRA i m2 som kan 
nyttes til forretning 

BO 2220 0 

3. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for møne- og gesims er 15 meter over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. 

§ 3.2 Byggeområde- kombinerte formål: Forretning/ kontor/ industri 
1. Formål 
Områdene FKI 1, 2 og FKI 4 – 12 kan nyttes til byggeområder, underformål; forretning og/ 
eller kontor og/ eller industri. Områdene KI1 – 3 kan nyttes til byggeområder, underformål; 
kontor og/ eller industri, herunder verksted. 

2. Skilting, reklame og belysning 
For områdene FKI 1, 2 og FKI 4 – 12 samt KI1 – 3 og BO1 gjelder følgende: Skilting på 
fasaden skal fortrinnsvis være løsrevne bokstaver. Plateskilt bør unngås. Skilt skal ha moderat 
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størrelse og belysning av skilt bør skje bak eller på skiltet, ikke i form av lysbokser. Bevegelig 
reklame/ storskjerm tillates ikke. Den totale mengden av reklame bør begrenses, herunder bør 
bruk av frittstående reklame og flaggstrenger være restriktiv. Ved bruk at frittstående reklame 
skal denne anrettes slik at den er i tråd med retningslinjer for universell utforming. 
 

3. Underformål; industri 
Innenfor byggeområdene kan oppføres bygninger for lettere industrivirksomhet som er en del 
av områdets hovedformål.  Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører 
miljøulemper i form av støy, forurensing, rystelser e.l. og som kan tilpasses områdets karakter 
som blandet kontor- og forretningsområde. 

4. Underformål; forretning 
For nyetableringer tillates kun forretninger med plasskrevende varer. Dette defineres som 
forretninger som forhandler: 

- biler, båter og motorkjøretøyer 
- landbruksmaskiner 
- trelast og byggevarer 
- møbler, brunevarer og hvitevarer 
- utsalg fra planteskoler/ hagesentre 

 
Forretninger utover dette med plasskrevende varer, kan vurderes. Detaljhandel, 
dagligvarehandel og serveringssteder tillates ikke etablert i områdene FKI 1, 2 og FKI 4 – 12, 
KI1 – 3 og BO1, utover det som eksisterer av detaljhandel ved planens vedtaksdato. 
 
Formålsbetegnelse Tillatt BRA i m2 som kan nyttes 

til detaljhandel * 
Tillatt BRA i m2 som kan nyttes til 
dagligvarehandel * 

FKI 2 893 3563 
FKI 4 0 1730 
FKI 5 1600 0 
FKI 6 920 2560 
 
* Tilsvarer dagens situasjon ved vedtak av reguleringsplan. 
 

5. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad er angitt i BRA m2 for hvert enkelt område regulert til FKI i plankartet og 
bestemmelsene. Herunder er det angitt BRA m2 for tillatt størrelse på bygg (ekskludert 
parkering) og det er angitt maksimum tillatt BRA m2 som kan nyttes til forretning. Den 
ubebygde del av tomten tillates ikke nyttet til lagring. 
 
Formålsbetegnelse Tillatt BRA i m2 (ekskludert 

parkering) 
Tillatt BRA i m2 som kan 
nyttes til forretning 

FKI 1 2700 800 
FKI 2 5781 5619 
FKI 4 1730 1730 
FKI 5 12000 12000 
FKI 6 10680 9980 
FKI 7 3250 3250 
FKI 8 2260 1410 
FKI 9 4560 1670 
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FKI 10 1100 300 
FKI 11 4200 2200 
FKI 12 1350 950 
KI 1 540 0 
KI 2 410 0 
KI 3 1350 0 
 
 

6. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for møne- og gesims er: 

 For FKI1 og 2, FKI5 – 11 og KI1 – 3: 15 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
 For FKI4: 15 m over planert terreng. 

 
4. Offentlige trafikkområder 

§ 4.0 Fellesbestemmelser for offentlige trafikkområder 
1. Formål 
Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på 
plankartet. 

2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 
på forhånd er godkjent av kommunen.  

3. Vegstandard 
Vei med tilhørende avkjørsler o.l skal være utformet med en standard som det fremgår av 
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre. For 
tiltak på rv. 35 er det vegnormalene til Statens vegvesen som avgjør vegstandarden. 

4. Avkjøringsforhold 
Avkjørsler skal være i henhold til kommunal norm. 

5. Busslommer 
Det kan opparbeides bussholdeplasser som lommer inn mot gang-/sykkelvei.  

6. Fartsdempere  
Det kan etableres fartsdempende tiltak i veibanen. 

7. Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

§ 4.1 Kjøreveg 
1. Reguleringsformål 
Områdene TV 1-5 skal nyttes til offentlig trafikkområde med underformål kjørevei. 

§ 4.2 Gang/sykkelveg 
1. Reguleringsformål 
Områdene TG 1-5 skal nyttes til offentlig trafikkområde med underformål gang-/sykkelveg. 

2. Bruk 
Områdene skal brukes til gang- og sykkeltrafikk. Områdene kan også nyttes av kjøretøyer for 
vedlikehold, brann og redning. 
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5. Friområder 

§ 5.1 Turvei 
1. Formål 
Områdene skal nyttes til formål friområde, med underformål turvei. 
Turvei for tilgang til friområder utenfor reguleringsområdet skal ivaretas.  

2. Bruk 
Turveien kan nyttes for gående- og syklende langs elva. Utformingen må være av en slik art at 
den sikrer god tilgjengelighet og farbarhet langs elva, såfremt dette er terrengmessig mulig. 
Turveien bør ha et permeabelt dekke, f. eks stampet subbus. 
 
6. Fareområder 

§ 6.1 Høyspenningsanlegg 
1. Formål 
Området er avsatt til fareområde i forbindelse med høyspentlinje. 

2. Bruk 
Boliger, eller andre bygge- og anleggstiltak tillates ikke i området. Nødvendig lagring kan 
tillates i forbindelse med høyspenningsanlegget. 

§ 6.2 Område med flomfare 
1. Funksjoner/bruk 
Område med flomfare er vist på plankartet med skravur. Skravuren angir 200-årsflom. 
Dersom det skal oppføres bygninger i fareområdene, må punkt 2, under, oppfylles. 

2. Vilkår 
Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 
gjennomføres. + 68,6 for nordlig del og + 68,3 for sørlig del er nivået for 200-årsflom på 
stedet. Alle bygg og installasjoner utføres med sikkerhetsmargin 0,3 m slik at de tåler flom 
opp til kote 68,9 for nordlig del og 68,6 for sørlig del. 
 
7. Spesialområder 

§ 7.1 Friluftsområder 
1. Formål 
Området kan nyttes til friluftslivsområde/ rekreasjonsområde. 

2. Bruk 
Området skal sikre allmenn ferdsel langs elvebredden. Lagring, dumping av avfall og 
lignende tillates ikke. Bygninger tillates ikke oppført i området. 

3. Skjøtsel 
Skjøtsel og nødvendig hogst for å opprettholde mulighet for ferdsel tillates. Vegetasjonen 
langs elvas randsone bør i størst mulig grad beholdes for å stabilisere elvekanten. 
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§ 7.2 Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet 
1. Formål 
Området kan nyttes for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet, underformål vann- 
og avløpsanlegg. 

2. Bruk 
Området kan brukes for å opprettholde nødvendig drift av vann- og avløpsanlegget. 

3. Vedlikehold 
Området skal holdes i orden, og skjøttes på en slik måte at det ikke fremstår som et 
skjemmende element innenfor planen. 

§ 7.3 Område for særskilte anlegg , Høyspenningsanlegg 
1. Formål 
Området kan nyttes til området for særskilte anlegg, underformål høyspenningsanlegg. 

2. Bruk 
Området kan brukes for å opprettholde nødvendig drift av høyspenningsanlegg. Nødvendig 
lagring på området kan tillates etter nærmere vurdering. 

3. Vedlikehold 
Området skal holdes i orden, og skjøttes på en slik måte at det ikke fremstår som et 
skjemmende element innenfor planen. 
 
§ 7.4 Frisiktsone ved veg 
1. Funksjon 
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på reguleringsplanen. 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Det 
forutsettes at det til enhver tid blir sikret at frisiktsforholdene opprettholdes i tilstrekkelig 
grad, herunder at vegetasjon holdes nede og at det sikres at brøytekanter ikke reduserer 
siktforholdene vinterstid. 
 
8. Fellesområder 

§ 8.1 Felles avkjørsel 
1. Eiendommer som er deltakere 
For felles avkjørsel FA 1 skal alle eiendommene i område FKI  1 og 2, samt KI3 være 
medeiere med relevante andeler. 

2. Opparbeiding 
Valg av standard, samt drift og vedlikehold er opp til deltakerne i fellesarealet. 
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OG LIGNENDE 
 
9. Rekkefølgebestemmelser 
1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene. 
For tiltak på rv. 35 må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger 
og Statens Vegvesen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for tiltakene. 
2. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

3. Flomsikring 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at alle bygg og 
installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,3 cm, slik at de 
ikke tar skade av flom opp til kote + 68,9 for nordlig del og 68,6 for sørlig del.  

4. Høyresvingefelt og kryss 
Opparbeidelse av høyresvingsfeltet i Osloveien mot Dronning Åstas gate samt tilpasning av 
dette til kryss Osloveien/Dr. Åstas gate, må være i tråd med vegnormalene til Statens 
vegvesen og godkjennes og overtas av disse før det gis brukstillatelser innenfor planområdet. 

5. Stenging av avkjørsel 
Avkjørsel direkte fra rv. 35 til KI 3 stenges parallelt med at ny adkomst FA 1 tas i bruk. 

6. Veg som skal overtas av beboerne i feltet 
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innenfor KI 3 før felles avkjørsel, FA 1 er i 
samsvar med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent  av kommunen. 

7. Gang- / sykkelvei 
TG2 skal opparbeides innen det gis brukstillatelse for nybygg eller ny virksomhet på FKI4 og 
5. Før det gis brukstillatelse for nybygg på FKI4 skal det opprettes en forbindelse for gående 
og syklende mellom FKI4 og TG2. Forbindelsen skal fortrinnsvis være tilpasset universell 
utforming så langt dette er mulig. 

8. Støy 
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygge- og anleggstiltak innenfor reguleringsplanen før 
støytiltak er planlagt og gjennomført for eiendommer merket ”L” på reguleringsplanen. Tiltak 
skal være i henhold til T-1442 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” i 
form av at støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overskride 55dB. 
Støytiltakene vil være lokale tiltak på hver enkelt boligeiendom. Aktuelle tiltak kan være 
fasadetiltak, lokale skjermer og innglassing av balkonger. Hva slags type tiltak som skal 
gjennomføres for å oppnå ønsket effekt, må vurderes for hver enkelt eiendom. 

9. Universell utforming 
Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak kreves det utomhusplan som dokumenterer at 
offentlig tilgjengelige områder som berøres av tiltaket, er universelt utforma. 

10. Utbygging 
Før det kan gis brukstillatelse innenfor området FKI 4, må det dokumenteres at andel 
detaljhandel og dagligvarehandel innenfor området FKI 2 er overholdt ihht bestemmelsene.  
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OPPSTART AV PLANARBEID 0605_ 385 DETALJREGULERING FOR 
ARNEMANNSVEIEN  
 

Arkivsaksnr.: 13/1848  Arkiv: REG 385  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien. 
2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-01 

BRUTORGET, NR 0605_292-02 RUTEBILPLATA og NR 0605_64-02 HØNEFOSS 
SENTRUM som overlappes av ny plan. 

3. Kommunen er forslagsstiller til planen forutsatt at Tronrud Eiendom tar ansvar for 
fremdrift og kostnader på lik linje med private reguleringsplanforslag. Herunder 
kommunale gebyrer.  

 

Sammendrag 
Reguleringsplan for Brutorget ble vedtatt i kommunestyret 31.12.2012. se sak nr. 67/12. 
Planen inneholder en kulvert (eksisterende undergang) for myke trafikanter integrert i 
bygningsmassen. Kommunen og Tronrud Eiendom ønsker oppstart av en ny plan for 
Arnemannsveien, i hovedsak ved å stenge undergangen og få til en kryssing i plan over 
fylkesvei 35 (Arnemannsveien). Det vil i planen bli vurdert at det opprettes et signalkryss 
som skiller myke trafikanter og biler i tid. Det vil i tillegg bli gjennomført fartsreduserende 
tiltak som signaliserer ovenfor bilistene at man kjører inn i en bygate. Arbeidet med planen 
må sørge for at det legges opp til en god kryssing for myke trafikanter på tvers av 
Arnemannsveien. 
 
Planforslaget gir en bedre helhetlig løsning for byen og samtidig en mer fremtidsrettet 
utvikling i området. Ved kryssing i plan, vil sentrumsområdet fra søndre torg knyttes bedre 
sammen med Øya-området og med tilbudet som er langs Hønefoss bru. 
 
Statens vegvesen har tidligere i planprosessen for Brutorget stilt seg faglig uenig om kryssing 
i plan. Det henvises til trafikksikkerhet og nullvisjonen for antall drepte og skadde i trafikken. 
Vegvesenet viser til at dagens planskilte kryssing gir hundre prosent trafikksikkerhet, mens 
kryssing i plan aldri vil kunne bli like sikkert. Samtidig har Statens vegvesen uttalt at de må 
uansett behandle alle nye forslag, men at de trolig vil fremme en innsigelse til kryssing i plan 
uansett tiltak. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må derfor særlig høres og belyses.  
 
Det må avklares hvem som formelt skal være eier av planen. Tronrud eiendom ønsker at det 
er kommunen som formelt har saken, se henvendelse i vedlegg nr. 1. Rådmannen vil 
imøtekomme Tronruds forespørsel om at det er kommunen som er forslagsstiller til planen. 
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Alternativt vil planen følge samme prosess som det normalt legges opp til, at en privat 
forslagsstiller formelt har planen frem til etter førstegangs behandling.  
 
Gjennom hele planprosessen må det gjøres en vurdering på om innsendt dokumentasjon 
viser at det er mulig å gjøre tiltak som tilfredsstiller trafikksikkerhetskravene.  
 
Fylkeskommunen står som vegeier av FV 35 og en arm av denne er Arnemannsveien. 
Statens vegvesen fungerer som administrasjon for fylkeskommunen på fylkeskommunens 
veier, i tillegg håndterer vegvesenet alle innsigelser frem til saken evt. fremmes politisk i 
fylkesutvalget. Se kort beskrivelse av prosess under prinsipielle avklaringer. Planen vil følge 
normal kommunal saksgang etter plan – og bygningsloven.  
 
Etter 2. gangs behandling vil det dersom det fremmes innsigelse og kommunen velger ikke å 
følge denne, kunne bli en ordinær mekling mellom partene. Fylkeskommunen og 
vegvesenet drøfter først en løsning. Dersom det ikke oppnås enighet, så fremmes saken 
politisk i Buskerud fylkeskommune, med positivt eller negativt vedtak. Ved positivt vedtak 
for kommunen vil saken gå videre til Fylkesmannen som mekler mellom partene. Innsigelsen 
sendes med meklerens tilråding, til departementet. jfr. PBL. 5-6 etter at  kommunestyret har 
fattet vedtak jfr. PBL 5-6. Miljøverndepartementet tar endelig avgjørelse. 
 
.  

 

Innledning 
Planene for Brutorget har pågått i mange år og det er kjent at saken har hatt mange 
vanskelige avveininger, blant annet i forhold til vegnettet i Hønefoss. Rådmannen og 
forslagsstiller for Brutorget ønsker oppstart av ny plan for å løse trafikksituasjonen på et 
viktig krysningspunkt i Hønefoss for myke trafikanter. Den vedtatte reguleringsplanen nr. 
0605_314-01 Brutorget er vedtatt med kulverten integrert i bygningsmassen, med utgang 
mot gaten Hønefoss Bru og samfunnshuset. Med denne løsningen gjør kulverten et stort 
innhugg i bygningsmassen og fasaden ut mot gatenivå får en heller dårlig estetisk løsning. 
Utbygger mister en del bygningsmasse, parkeringsplasser, det blir færre butikklokaler ut 
mot gata og kvaliteten på byrommet blir dårligere.   
 
Det er nå oppnådd et grunnlag for en prosess som både Tronrud Eiendom og rådmannen 
ønsker å gå videre med. Tronrud Eiendom har leid inn rådgivere som søker å ivareta både 
vei og trafikk. Det er gjennomført en kartlegging av dagens situasjon samt en vurdering av 
tiltak for å få løsningen best mulig i iht. veinormalen. Se vedlegg nr. 4. 
Det er kommunen som ansvarlig planmyndighet som må sørge for at trafikksikkerheten 
tilfredsstiller de krav som veinormalen fastsetter. Det skal i løpet av planprosessen og fram 
til førstegangs behandling avklares om kryssing i plan gir tilfredsstillende løsninger.  
 

Statens vegvesens tidligere uttalelser i saken 
Statens vegvesen har tidligere hatt uttalelser i forbindelse med kryssing i plan. Den 22.12.09 
stilte de seg klart negativ til en slik løsning. Det ble argumentert med at undergangen var 
svært mye brukt, og at lekkasjen av trafikanter som krysset over veien var liten. Statens 
vegvesen mente kryssing i plan ville gi forsinkelser i omløpstid for lyskrysset og 
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konsekvenser for trafikksystemet. Det er ved flere andre anledninger også gitt tydelig 
uttrykk for at det ikke er ønskelig med kryssing i plan. Den 07.11.2009 ble det varslet 
innsigelse for kryssing i plan knyttet til reguleringsplanen for Brutorget. I innsigelsen heter 
det:  
 
«Statens vegvesen kan ikke gå inn for at gangkulverten under Arnemannsveien saneres, og 
at det etableres en kryssing i plan for gang – og sykkeltrafikken. Statens vegvesen har 
innsigelse til sanering av gangkulvert under Arnemannsveien…»    
 

 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Det meste av kryssingen for myke trafikanter mellom nord og syd foregår pr. i dag i 
gangkulverten under Arnemannsveien, mens de med målpunkt Øyaområdet antas å krysse i 
fotgjengerovergangen lenger oppe. Dette gangfeltet har en dårlig plassering og fremstår 
som uoversiktlig for bilister. Her krysses det allerede i plan over Arnemannsveien. Det er i 
forkant av planoppstart ikke avholdt formelt oppstartsmøte eller innhentet uttalelser hos 
utvalgte offentlige myndigheter og interne parter i Ringerike kommune. Etter normal rutine 
skulle det vært avholdt formelt oppstartsmøte som tar for seg avgrensning og et program 
for utredninger. Tidsaspektet for utbygger har her vært avgjørende for at det varsles 
oppstart nå. Det er tidligere som nevnt gitt uttalelser til forhold tilknyttet den gjeldende 
reguleringsplanen for Brutorget.   
 
Det er foreløpig ikke utført oppdaterte trafikktellinger nord/syd for myke trafikanter for 
krysningspunktet Arnemannsveien. Tidligere tellinger har vist opp til ca. 200 årlig 
døgntrafikk (ÅDT), mens vegvesenet mener tallet kan være en god del høyere. Biltrafikken i 
Arnemannsveien ligger i dag på om lag 7400 ÅDT. Det vil i midten av juni 2013 bli foretatt 
nye trafikktellinger for myke trafikanter som mellom nord og syd som krysser 
Arnemannsveien. Dette tallmaterialet vil si noe om belastningsgraden for myke trafikanter 
på krysningspunktet.  
 
Til daglig er det ca. 25 barneskoleelever som på en eller annen måte krysser elva mot 
nordsiden av Hønefoss. En del av disse krysser Brutorget. Statens vegvesen ber i møte med 
Ringerike kommune om at det rettes en spesiell oppmerksomhet mot disse trafikantene. 
Planen må derfor ta særlig hensyn til disse gjennom trafikksikkerhetskravene.      
 
Planer under arbeid i området 
Det er behov for å se planen for Arnemannsveien i sammenheng med den kommende 
planen for Øyaområdet. Reguleringsplan for Øyaområdet er ennå ikke påbegynt og befinner 
seg i en tidlig prosjektfase. Denne planen vil dersom kulverten beholdes få en veldig dårlig 
tilkomstløsning for myke trafikanter. Det langsgående fortauet på nordsiden mot 
Øyaområdet vil få en veldig smal og dårlig løsning ved å beholde kulverten. I tillegg må 
fotgjengere og syklister først gjøre en sving mot bybrua før de kan ferdes langs fortauet og 
inn på området. Dette øker risikoen for utilsiktede kryssinger andre steder.   
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Gjeldende reguleringsplaner 
Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan NR 0605_314-01 BRUTORGET, fra 
31.05.2012, med mindre endring 05.12.212. Se sak nr. 67/12. Planområdet er i denne 
reguleringsplanen regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. I tillegg er deler av 
NR 0605_292-02 RUTEBILPLATA også berørt av denne planen. Planområdet omfatter i 
denne planen formål trafikkområder. Planforslaget omfatter også deler av reguleringsplan 
for området Hønefoss sentrum NR 0605_64-02 HØNEFOSS SENRUM. Planområdet er 
regulert til formål offentlig bebyggelse og trafikkområder.  
  
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en offentlig detaljregulering etter ønske. Ringerike kommune er 
forslagstiller, alternativt er Tronrud Eiendom forslagsstiller dersom vedtaket endres. Se 
vedlegg nr. 1 
 
Innenfor forslag til planavgrensningen er det stort sett regulert til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. Deler av grøntareal mot nord tas også inn i planen. 
  
Detaljeringsgrad av planen skal vurderes i det videre arbeidet. Viser til vedlagt kart som viser 
foreslått avgrensning i vedlegg 2. Planen vil få en avgrensning opp til oversiden av krysset 
Fossveien – Arnemannsveien mot vest. Mot nord og øst avgrenses planen til å ta med seg 
kryss mot Hønefoss bro og Kongensgate ned mot lyskryss. Planen vil i tillegg også ha med 
seg de deler av planen for Brutorget som gjelder samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 
veg, gang-/sykkelveg og annen veggrunn.   
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. Kommunen eier blant 
annet selv deler av Arnemannsveien. gnr. 318 bnr. 444.  
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til VEI og SENTEROMRÅDE.  

 
Økonomiske forhold 
Tronrud Eiendom skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser 
trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Dersom det i planprosessen 
viser seg at kommunen vil få utgifter må dette fremmes som en egen sak.  

 
Alternative løsninger  
Flytting av kulvert 
Det har i planen for Brutorget 0605_314-01 vært vurdert å flytte kulverten ut i gaten mellom 
Brutorget og samfunnshuset. Rådmannen anser ikke dette forslaget som gjennomførbart da 
det teknisk og økonomisk sett ikke vil være mulig å få til en løsning mot nordsiden på grunn 
av utformingen på bybroa. En slik løsning ødelegger uterommet og tilkomsten til 
samfunnshuset med brann og redningskjøretøy, samt varelevering. 
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Alternative vedtak 
 
Alternativt vedtak 2:  

1. Vedtatt plan for Brutoget skal fortsatt gjelde. Kulverten blir beholdt slik det er 
vedtatt i reguleringsplan nr. 0605_314-01 Brutorget. Det varsles ikke oppstart og ny 
reguleringsplan fremmes ikke.  

 
 
Alternativt vedtak 3: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien. 
 
2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-01 

BRUTORGET, NR 0605_292-02 RUTEBILPLATA og NR 0605_64-02 HØNEFOSS 
SENTRUM som overlappes av ny plan. 

 
3. Ringerike kommune er ikke formell forslagsstiller. Rådmannen støtter planarbeidet 

gjennom tett samarbeid med forslagsstiller i planprosessen. 
 

Prosess 
Kommunen vil holde dialog med vegvesenet i alle ledd. Rådmannen ser for seg følgende 
mulige prosess rettet mot Statens vegvesen og veieier fylkeskommunen: 

 
1. Vegvesenet vil kunne varsle innsigelse til saken i forbindelse med varsel om oppstart. 

Førstegangs behandling 
 

2. Planen følger normal saksgang og utarbeides på vanlig måte med 1.gangs behandling 
og høringer. 
 

3. Vegvesenet fremmer innsigelse/ evt. fremmer ikke innsigelse. 
Andregangs behandling 

4. Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas 
mekling mellom partene. Saken legges fram for HMA og formannskapet som vedtar 
planen ved 2.gangs behandling  
 

5. Fylkeskommunen og vegvesenet drøfter en løsning 
 

6. Saken fremmes politisk i Buskerud fylkeskommune, med positivt eller negativt 
vedtak  
 

7. Statens vegvesen trekker innsigelsen eller velger å opprettholde den 
Mekling 

8. Fylkesmannen mekler mellom partene og sender innsigelsen, med meklerens 
tilråding, til departementet. jfr. PBL 5-6.  

9. Kommunestyret fatter vedtak jfr. PBL 5-6 

Avgjørelse 
10. Miljøverndepartementet avgjør om man ikke kommer til enighet.  
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at det er planprosessen og dialogen mellom veimyndigheten, veieier og 
kommunen som avgjør om det er mulig å kombinere ønsket byutvikling og trafikksikkerhet. 
Videre prosess vil vise om det er mulig å få til tilfredsstillende sikkerhet med kryssing i plan.  
Grunnlaget som nå foreligger ved oppstart, vurderingene som er gjennomført på vegne av 
Tronrud Eiendom, sier noe om mulighetene for dette. 
 
Planen vil bidra til at denne delen av byen utvikler seg i en positiv retning og i tråd med 
gjeldende kommuneplan. I kommuneplanen inngår både Brutorget og Øyaområdet som en 
del av byens senterområde. Planen vil gi en bedre helhetlig løsning for byen og gir samtidig 
en mer fremtidsrettet utvikling i området. 
 
Ideelt sett burde Øyaområdet vært behandlet samtidig med Brutorget, men etter 9 års 
planbehandling er det i følge forslagsstiller ikke mulig å vente på planene for Øya. Dette har 
rådmannen forståelse for.  
 
Kommunen tar over som forslagsstiller til planen. Forutsetningen er at Tronrud tar ansvar 
for oppgaver / prosess / kostnader som om forslagsstiller har planen frem til etter første 
gangs behandling. Herunder kommunale gebyrer. 
 
Det vil i planprosessen bli avdekket om det er teknisk og økonomisk mulig å gjennomføre 
trafikksikkerhetstiltak som tilfredsstiller kravene i veinormalen, se rådmannens vurdering 
under samferdsel. Vegvesenet er blant annet bekymret for at helningsgraden inn mot kryss 
overskrider håndbokkravene som er fastsatt. Myke trafikanter vil være spesielt utsatt for 
fare på vinterstid når veien er glatt. Viktig er kravene til helningsgraden inn mot krysset. 
Notatet fra Asplan Viak (Vedlegg 4, s. 30) illustrerer at man ved å endre 
vertikalgeometrien/senke veien med stedvis 1,5 til 4,2 meter kunne oppnå tilfredsstillende 
trafikksikkerhet i forhold til helning og veinormalen. Dette vil blant annet gi utfordringer 
med tilkoblinger til eksisterende sideveger. På grunn av de tekniske utfordringene knyttet til 
infrastruktur som vannledninger, spillvannsledninger i og på kryss av Arnemannsveien, vil 
dette bety en større omlegging av VA- anlegg. Det anses som ikke realistisk for utbygger å 
påkoste en slik omlegging. Det foreslås at man derfor heller ser på en omlegging av 
horisontalgeometrien, med fartsreduksjon og sikring av gangfelt.   
 
Rådmannen ser for seg at det er mulig å gjøre en del endringer på veien fra et flatere 
veiparti lengre opp. Tiltakshaveren har gitt uttrykk for at det vil være urimelig å skyve 
finansiering av hele dette tiltaket over på ham. Det jobbes nå med KVU for «Ringerikspakka» 
På sikt kan det åpne seg en mulighet for at det frigjøres midler herfra til å finansiere større 
tiltak i Arnemannsveien. Det usikkert om den kan frigjøres offentlige midler til formålet på 
kort sikt. 
 
Overvannshåndtering 
Krav til overvannshåndtering vil bli sett nærmere på før førstegangs behandling.  
 
Forurensning i grunnen 
Eventuell flytting av masser må tilfredsstille kravene iht. forurensningsloven.  
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Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Det opprettes et signalkryss som skiller myke trafikanter og biler i tid, med en egen grønn 
fase for å gjøre selve kryssingen sikrest mulig. Arnemannsveien vil med lysregulering i kryss 
kunne oppnå inntil 30 sekunders forsinkelse. Tiltaket vil ikke gi forsinkelser for hoved- 
ferdselsåren i Hønefoss, Kongensgate. Hele lyskrysset må ses nærmere på i planprosessen 
og normalt godkjennes av vegdirektoratet.  
 
Flere myke trafikanter velger å krysse i ny gangbru mellom søndre og nordre del av 
Hønefoss, det såkalte «tippen-området», men hovedtyngden av myke trafikanter passerer 
fortsatt under Arnemannsveien. 
 
Veien har tidligere blitt nedklassifisert fra tidligere med noe trafikkreduksjon.  
Det er aktuelt å stenge av venstresvingefelt inn til Fossveien fordi en utbygging på Brutorget 
gir mindre trafikk inn til området. Dette gir mulighet for bredere fortau og innsnevring av 
eksisterende vei.  
 
Kulverten vil ikke bli sanert men stengt og beholdt slik den er i dag innvendig. Rør, kabler og 
brannventil som ligger under og ved siden av kulverten vil bli opprettholdt liggende slik de 
er plassert i dag.  
 
Miljøgate 
Et «miljøgatekonsept» vil gi bedre muligheter for bruk av gang – og sykkelveier. Aktuelle 
tiltak i Arnemannsveien er fartsdump, opphøyde fotgjengerfelt, belysning, innsnevring av 
veibanen og horisontalgeometri, brostein, kantstein, trafikkøy etc. For utdypende 
vurderinger se vedlegg nr. 4. Fartsgrensen anbefales nedsatt fra 50 km/t til 40 km/t. Det er 
allerede vedtatt å senke hastigheten på sentrumsnære hovedveier fra 50 – 40 km/t. 
Sannsynligvis vil dette gjelde fra oversiden av «Byggmakkerbygningen», ved 
Arnemannsveien 7. Dette vil være i tråd med reguleringsplanens ambisjoner om en 
miljøgateløsning.  
 
Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 
Planen vil bidra til å styrke Hønefoss sentrum som handels og bosted, og øke 
tilgjengeligheten for gående - og syklende til disse delene av byen.  
 
Universell utforming 
Kryssing i plan vil gi en bedre løsning med tanke på framkommelighet for myke trafikanter. 
Det opprettes ledelinjer og kontrastmerkinger for blinde og svaksynte. Dagens kulvert 
tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Rådet for funksjonshemmede har 
tidligere uttalt at nåværende kulvert utelukker at funksjonshemmede med manuelle 
rullestoler kan bruke undergangen.  
 
Forhold til klima – og energiplanen. 
Planen legger til rette for at sentrumsområdene styrkes og fortettes, med en 
samlokalisering av boliger og næring. Dette er i tråd med Ringerikes klima- og energiplan. 
Området burde ideelt sett hatt en egen busslomme i begge retninger etter som det er få av- 
og påstigningsmuligheter i området. Nærmeste busstopp er et godt stykke oppe i 
Soknedalsveien og ved busstasjonen. Fordi veien er såpass smal anser rådmannen dette 
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som svært vanskelig å få lokalisert en busslomme halvveis ut i veibanen. Dette bør allikevel 
vurderes.  
 
 
Samlet vurdering 
Samlet sett mener rådmannen at kryssing i plan vil gi den beste helhetlige løsningen for å 
oppnå en god byutvikling. Det hadde vært ønskelig å få til en både en tilfredsstillende 
løsning for trafikksikkerhet, samtidig som planen gir rom for en bytransformasjon av et 
område som trenger en utvikling. Det vil kunne vise seg å være teknisk og økonomisk 
vanskelig å senke veien for fullt samsvar med vegnormalen. Det vises til miljøgateløsning 
med fartsreduserende tiltak (jfr. vedlegg nr. 4). 
 
Rådmannen er klar over at saken til slutt kan ende opp med mekling mellom partene 
dersom Statens vegvesen kommer med en innsigelse. Kommunen er pliktig å søke å løse 
mulige innsigelser på et så tidlig stadium i planen som mulig. Kommunen er også som 
myndighet ansvarlig for at trafikksikkerheten overholdes i planbehandlingen. Derfor vil også 
kommunen holde tett dialog med både statens vegvesen og Tronrud Eiendom underveis i 
planbehandlingen. 
 
 

Saksdokumenter 
 

1. Oversendelsesbrev Tronrud Eiendom, datert 07.05.2013 
2. Oversiktskart med avgrensning av 0605_NR 385 detaljregulering for 

Arnemannsveien, datert 27.05.2013 
3. Situasjonskart reguleringsplangrenser og med kommunale eiendommer, datert 

27.05.2013 
4. Notat kryssing av Arnemannsveien fra Asplan Viak, datert 27.05.2013 
5. Referat fra befaring med statens vegvesen, datert 22.09.2009 
6. Innsigelse Statens vegvesen, datert 07.11.2009 
7. Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, sak 17/10 01.07.2010 
8. Kommunestyresak nr. 67/12 , vedtatt 31.05.2012* 
9. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. * 

 
 

 Ringerike kommune, 27.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Ringerike kommune   
Att: Ken Ove Heiberg 

Postboks 123, Sentrum   
      
3502  HØNEFOSS 
 
 

Hønefoss, 7. mai 2013 
 

 

 
Oppstart av regulering – rapport Arnemannsveien 
 
Vi viser til møte 6. mai 2013 og oversender vedlagt Asplan Viak sin rapport vedrørende 
kryssing av Arnemannsveien.  
 
Tronrud Eiendom ber om at kommunen varsler oppstart av reguleringsplan for området som 
er vist på vedlagte situasjonsplan (vedlegg 2). Hensikten med planen er å tilrettelegge for 
kryssing i plan over Arnemannsveien iht. Asplan Viak sin anbefaling (vedlegg 1).  
Vegareal er i følge Ringerike kommune sitt kartgrunnlag i hovedsak eid av Ringerike 
kommune (vedlegg 3). Vegen er definert som Fylkesveg og Tronrud Eiendom vurderer det 
som mest hensiktsmessig at kommunen formelt er forslagsstiller for planen.  
 
Bakgrunn:  
Vedtatt reguleringsplan for Brutorget krever at eksisterende gangkulvert opprettholdes. 
Reguleringsplanen legger imidlertid til rette for å bygge over gangkulverten slik at 
bygningsmassen vil krage ut over kulverten sin søndre rampe.  
Opprettholdelse av kulvert gir store begrensninger for utnyttelse av nybyggets fasade mot 
Samfunnshuset. Gangkulverten vil falle langs fasaden ned til kjellernivå, slik at det ikke vil bli 
egnet for etablering handel i fasaden her.  
For fremtidig parkeringskjeller under Brutorget opptar i tillegg kulverten mye av kjeller, noe 
som begrenser muligheten for etablering av parkeringsplasser.  
 
Kulvert passerer under Arnemannsveien og stiger bratt opp mot brofortau oppstrøms på 
Hønefoss bru. For adkomsten til området «Øya/Bruket» er det etablert åpning i ledegjerde 
rundt rampe til området øst for Arnemannsveien 3. For å komme inn på området 
«Bruget/Øya» må fotgjengere passere rundt Arnemannsveien 3 (vernet bygning) på et svært 
smalt og dårlig fortau (Asplan Viak rapport datert 29.4.2013, s. 18).  
 
Tronrud Eiendom er i ferd med planlegging av fremtidig bruk av området «Øya/Bruget». 
Området er definert som sentrumsområde i kommuneplan for Ringerike og kommunen har 
uttrykt at det er en ønsket utvikling at området tas i bruk som en del av «sentrumsområde» i 
Hønefoss.  
For å få mulighet til å skape et område som er naturlig knyttet til resten av Hønefoss sentrum 
er det viktig å etablere gode gang- og sykkelforbindelser mellom viktige målpunkt i sentrum.  
 
Kryssing av Arnemannsveien foregår pr dd hovedsakelig i gangkulvert for de som skal fra 
sør til nord i byen, mens gangtrafikk med målpunkt på «Øya-området» antas å krysse 
Arnemannsveien i eksisterende gangfelt, eller «tilfeldig» kryssing utenom oppmerking. 
Dagens gangfelt er lite hensiktsmessig plassert og har ingen fartsdempende tiltak som kan 
begrense hastighet for biltrafikk (Asplan Viak rapport datert 29.4.2013, s. 22). Dette 
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gangfeltet oppleves som et dårlig alternativ for fremtidig økt gangtrafikk 
 
Det har tidligere blitt observert mye kryssing i plan i og utenom gangfelt i Arnemannsveien, 
da lokalene i Arnemannsveien 3 ble benyttet som ungdomsklubb. Antallet som krysser 
Arnemannsveien med målpunkt på Bruget/Øya er imidlertid svært avhengig av type 
virksomhet som er etablert på området. Området er i dag ikke mye brukt til 
«sentrumsaktivitet» slik at det ved telling er vanskelig å danne seg et korrekt bilde av 
fremtidig situasjon. I SVV ulykkes register er det i 2006 registrert ulykke med fotgjenger som 
krysset Arnemannsveien utenfor gangfelt, noe som viser at kryssing av Arnemannsveien i 
plan foregår.  
 
Adkomsten til Hønefoss sentrum langs Arnemannsveien fremstår som en landevei helt til 
krysset med Hønefoss Bru. Tronrud Eiendom anbefaler at kommunen forutsetter at 
fartsgrensen reduseres til høyst 40 km/t og at det etableres nødvendige fartsdempende tiltak 
for å signalisere at dette er en bygate og ikke en gjennomfartsvei der bilen har prioritet.  
En slik løsning med redusert fart og kryssing i plan med lysregulert kryss vil i tillegg legge til 
rette for å løse problemet med sykkeltrafikk gjennom dette knutepunket i Hønefoss sentrum.  
 
I byggeperioden for Brutorget vil det måtte graves for fundamentering av bygg som krager ut 
over kulvert. Vi kan ikke se at det i byggeperioden vil være mulig å opprettholde gangtrafikk 
gjennom dagens kulvert i hele perioden. En fremtidig løsning med kryssing av 
Arnemannsveien i plan, vil kunne forseres for å legge til rette for hensiktsmessig 
trafikkavvikling under bygging av Brutorget.  
 
Tronrud Eiendom har bedt Asplan Viak om en oppdatering av vedlagte rapport. Denne 
oppdateringen vil blant annet inneholde vertikalsnitt i Arnemannsveien som viser mulig 
kurvatur i dagens gatebilde og «håndbokløsning» i samme område. Oppdatert rapport vil bli 
ettersendt så snart denne foreligger.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Tronrud Eiendom AS 
 
 
 
 
Ellen Grønlund 
Eiendomsutvikling 
 
Mobiltelefon: 95 73 38 66 
E-post:   ellen@tronrudeiendom.no 
 
Vedlegg:  

1. Rapport «Kryssing av Arnamannsveien» - utgave 2, datert 29.4.13 
2. Kart som viser forslag til planavgrensning.  
3. Kart med oversikt over tomter i kommunalt eie.  
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KRYSSING AV ARNEMANNSVEIEN 

2 INNLEDNING 

Tronrud Eiendom arbeider med planer for utvikling av Brutorget til næring / bolig. Brutorget 
har til alle tider vært et viktig knutepunkt i Hønefoss, i overgangen mellom sentrum, 
Hønefoss bro og bydelen på nordsiden av elva.  Slik er det fortsatt, og området vil kunne bli 
enda viktigere i framtida.  Området «Øya», som ligger på nordsiden av Arnemannsveien, 
mellom sentrum og elva, er det viktigste byutviklingsområdet for Hønefoss i de nærmeste 
årene.  En utbygging av «Øya» vil utvide sentrum helt opp til elva og vil kunne medføre 
endringer i folks bevegelsesmønstre gjennom byen, spesielt for gående og syklende.  Det er 
derfor viktig at ny byutvikling ivaretar kryssingen av Arnemannsveien for gående og syklister 
på en god måte og skaper en framtidsrettet løsning som kan brukes av alle. 

I arbeidet med utvikling av Brutorget har denne kryssingen vært diskusjonstema flere ganger.   
Dagens løsning med kulvert under vegen har, som vi vil gjøre nærmere rede for, flere 
uheldige sider, spesielt med tanke på nye krav til universell utforming, men også i forhold til 
bymessige sammenhenger.  Areal- og byplankontoret i Ringerike kommune og Tronrud 
Eiendom er enige om at det er ønskelig å se nærmere på muligheten for å erstatte dagens 
gangkulvert under Arnemannsveien med en gangfeltkryssing i plan.   

Med utgangspunkt i to tidligere trafikkutredninger har Asplan Viak fått i oppgave å se 
nærmere på slik løsning. Hovedpunktene fra disse utredningene er gjengitt i dette notatet. En 
løsning med kryssing i plan betinger fysiske endringer og fartsbegrensninger i nedre del av 
Arnemannsveien for å ivareta trafikksikkerheten i krysningspunktene. I tillegg må 
signalanlegget tilpasses slik at gående ikke får krysse gangfeltet når det foretas sving inn i 
Arnemannsveien. 

 

 

  

Side 161 av 452



 NOTAT 

 

Kryssing av Arnemannsveien 5 
 

2.1 Dagens trafikksystem 

2.1.1 Overordnet vegsystem 

 

Figur 2-1: Vegnettet i og rundt Hønefoss. Kilde Finn.no 

E16 som er en av hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet går rundt Hønefoss. Både 
Oslo veien, Askveien, Arnemannsveien/Soknedalsveien og Hønefoss bru/Hønegata er en 
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del av Fv35 og går fra E16 og inn til Hønefoss sentrum fra henholdsvis syd, sydvest, 
nordvest og nord.   

 

 

Figur 2-2:Trafikktall på vegnettet i og rundt Hønefoss sentrum. Kilde NVDB. 

Gjennom Hønefoss går hovedstrømmen av trafikk Kongensgate, over Hønefoss bru og 
videre mot Hønegata. Arnemannsveien har betydelig mindre trafikk, og har i dag en helt 
annen vegstatus og trafikkmengde etter at E16 ble lagt rundt Hønefoss. 
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2.1.2 Overordnet sykkelvegnett i Hønefoss  

 

 

Figur 2-3: Overordnet sykkelvegnett i Hønefoss. Kilde Ringerike kommune 

Planutsnittet viser overordnet sykkelvegnett, eksisterende situasjon, i sentrale deler av 
Hønefoss.  (Plan utarbeidet av Ringerike kommune). 

Eksisterende sykkelvegforbindelse ligger på sørsiden av Arnemannsveien fram til Fossveien 
og følger deretter Soknedalsveien mot togstasjonen. Sykkelruten er lagt til felles gang- og 
sykkelveg.  Det er foreløpig ikke angitt framtidige sykkelveger i området.   
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2.2 Bymessige sammenhenger 

2.2.1 Avgrensning av tettsted 

 

 

Figur 2-4:Senteravgrensning for Hønefoss regionsenter. Kilde Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur 
i Buskerud (2003). 

Planutsnittet er hentet fra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 
(2003), gjengitt i Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss (Asplan Viak 2012). 

Utsnittet viser at Hønefoss sentrum her er definert helt opp til fossen og videre nordover på 
den andre siden av brua.  Sentrumsdefinisjonen tar også med seg arealene opp til 
jernbanestasjonen.  Arnemannsveien møter sentrum i svingen rett vest for «Øya»-området.  I 
et slikt perspektiv er det naturlig å se for seg at nederste del av Arnemannsveien ikke lenger 
framstår som en landevei, men snarere som en bygate.  «Portalen» til Hønefoss sentrum fra 
nordvest vil da ligge et sted mellom jernbanestasjonen og Øya.   
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2.2.2 Strategi for byutvikling 

 

Figur 2-5:Områder for videre byutvikling i Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Asplan Viak 2012. 

Brutorget og Øya-området er pekt ut som det høyest prioriterte området for videre byutvikling 
i Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss (Asplan Viak 2012).  2015 er anslått som 
tidsperspektiv for utbygging  i strategi for byutvikling.  Status her er at arkitektfirmaet 
Snøhetta har fått i oppdrag å komme med forslag til videre utvikling av «Øya». 

2.2.3 Videreutvikling av Hønefoss sentrum - oppsummering 

- Sentrum utvides nordover – og det er behov for en enkel og logisk atkomst til Øya for 
gående og syklende.   

- Brutorget blir bindeledd mellom dagens sentrum og Øya.  Innhold og utforming av 
Øya-området er ikke avklart, men det er nærliggende å tenke seg at området vil 
komme til å henvende seg til sentrum på flere punkter langs Arnemannsveien.   
Vestre del av Fossgata kan da bli viktig som gangforbindelse mellom sentrum og 
Øya, i tillegg til forlengelsen av Storgata i østre del av Brutorget 

- Når sentrum utvikler seg nordover er det naturlig å se for seg at nedre del av 
Arnemannsveien vil gå fra å være en landevei til å bli en integrert bygate og portal til 
sentrum.  Det er da naturlig å se nærmere på formgiving av gaterommet i forhold til 
bredde og tverrsnitt, fartsdempende tiltak, opphøyde gangfelt og høyere prioritering 
av gående og syklende, vegetasjonsbruk, etc. 
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3 UNIVERSELL UTFORMING  

3.1 Definisjon og innhold  

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt i 2008 og stiller krav om universell 
utforming av samfunnet. Lovens formål er formulert slik i §1:  «Lovens formål er å fremme 
likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, 
uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre 
at nye skapes.» 

Universell utforming er definert slik i §9:   

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» 

§3 slår fast at «Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 
fremme lovens formål.»  

Universell utforming handler i denne saken først og fremst om tilrettelegging for mennesker 
med redusert bevegelighet og orienteringsevne.  Tiltak for bevegelseshemmede omfatter 
blant annet krav til bratthet og håndlister i ramper og gateløp.  Orienteringsevne omfatter 
evnen til å se, høre og forstå sine omgivelser.  Bruk av kunstige ledelinjer og fargekontraster 
er et viktig tiltak for å gjøre byen forståelig for blinde og svaksynte.  Like viktig i 
bysammenheng er det imidlertid å skape logiske forbindelseslinjer der sammenhengene er 
forutsigbare og lette å forstå, uten bruk av kunstige virkemidler.  

Det er et viktig poeng at tilrettelegging for universell tilgjengelighet i de fleste situasjoner 
kommer alle mennesker til gode i form av lettere tilgjengelighet og orienterbarhet i et 
komplekst bymiljø. 

3.2 Tekniske krav – TEK 10 

Tekniske krav til universell utforming er gitt i TEK10 med veiledning.  TEK10 gjelder også for 
utforming av offentlige veganlegg. 

Kravet til stigning i TEK 10 er i utgangspunktet på maksimalt 1:20, eller 5%.   

1:12 aksepteres over korte strekk.   

1:10 er den aller bratteste stigningen som kan aksepteres, dette gjelder kun der terrenget 
ikke tillater andre løsninger. 

TEK10 inneholder også krav til markering av ledelinjer for å øke tilgjengeligheten for blinde 
og svaksynte. 
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3.3 Vegvesenets håndbok 278 – universell utforming av veger og 
gater  

Håndbok 278 ble utgitt i 2011, og er vegvesenets styringsverktøy for universell utforming.  
Håndboka inneholder detaljerte krav til blant annet stigningstall i ramper, rekkverk og 
håndlister samt  ledelinjer og kontrastmarkeringer for blinde og svaksynte.  Kravene er i 
hovedsak de samme som kravene som er gitt i TEK10, men håndboka inneholder langt mer 
detaljerte anvisninger for hvordan ulike situasjoner bør løses på en tilfredsstillende måte.   

For gangveger i sentrumsområder er stigningskravet maks 1:20 eller 5%.  1:12 aksepteres 
på korte strekninger (under 3m).  Brattere stigninger (inntil 1:10) aksepteres kun utenfor 
sentrumsområder. 

I innledningen kommenteres forholdet til vegvesenets øvrige temaveiledere.  Her slås det 
fast: «I mange av håndbøkene er hensyn til universell utforming ikke ivaretatt på en 
utfyllende måte siden de er laget før det ble lagt vekt på universell utforming.  Ved revisjon 
av disse håndbøkene vil universell utforming bli innarbeidet, men revisjon vil ta tid.  I praksis 
må en derfor bruke både de relevante temamessige håndbøkene og denne veilederen for å 
ivareta universell utforming.» 

 

4 TRAFIKKSIKKERHET 

 

4.1 Trafikksikkerhet – kryssing i plan kontra planskilt kryssing 

Gitt at alle myke trafikanter bruker en undergang, er planskilt kryssing sikrere enn kryssing i 
plan, og kryssing i signalregulert gangfelt er sikrere enn kryssing i vanlige gangfelt.  

I byområder er signalregulerte fotgjengerkryssinger i plan svært vanlig, og bør ikke komme 
overraskende på bilistene. Fordelen med slike kryssinger er at trafikksystemet blir logisk og 
lettlest, men kan føre til redusert framkommelighet for fotgjengere dersom ventetiden på 
«grønn mann» blir lang. 

Planskilt kryssing er et etterspurt tiltak, spesielt i forbindelse med skoleveg. Tiltaket er dyrt og 
ofte kan det være vanskelig å få gode, fysiske løsninger. Derfor blir planskilte kryssinger 
sjelden realisert.  

Effektkatalogen for trafikksikkerhetstiltak oppgir at etablering av planskilt kryssing der det før 
har vært kryssing i plan, medfører en stor reduksjon i antall fotgjengerulykker (82%) og en 
liten nedgang i ulykker med bil (9%).  Trafikksikkerhetshåndboka oppgir at signalregulering 
av et frittliggende gangfelt reduserer ulykkene med 5- 10 %. I signalregulerte kryss synes 
gangfelt bare å redusere antall ulykker der fotgjengere har separat grønn fase. 
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En undergang skiller fotgjengere og biler fysisk. Et signalkryss skiller myke trafikanter og 
biler i tid.  Signalkrysset vil være sikkert så lenge ingen går eller kjører på rødt lys, men 
erfaring tilsier at rødlyskjøring/-sykling/-gåing skjer. Det kan også oppstå tekniske feil slik at 
signalanlegget må settes i gulblink. En viktig forutsetning for god framkommelighet og 
trafikksikkerhet for gående og syklende i et signalregulert fotgjengerfelt, er at de har egen 
grønn fase i krysset. Felles grønn fase for biler og fotgjengere er en systematisk «feil» ut fra 
et trafikksikkerhetsperspektiv. En typisk uønsket hendelse i kryss med felles grønn fase er at 
syklister eller gående kommer i blindsonen til store kjøretøy som skal svinge til høyre og som 
har grønt lys samtidig med den myke trafikanten. 
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Kryssing av Arnemannsveien 14 

5.1 Eksisterende kulvert for gående og syklende 

5.1.1 Kulvertnedgang på sørsiden 

 

Bildene viser nedgangen til gangkulverten, sett fra sør.  Stigningen er på ca 1:12.     
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Fossgata er stengt for kjørende og gående mot Arnemannsveien. Som gående og syklende i 
retning nord kan man ikke følge det logiske gateløpet som defineres av bebyggelsen, men 
må finne fram til kulvertnedgangen på siden. Det foreligger ikke tall på antall villkryssinger i 
plan av Arnemannsveien, men det er observert et betydelig antall tidligere da det var aktivitet 
på nordsiden av Arnemannsveien som tiltrakk seg gående. 

Nedgangen til kulverten omkranses i dag av store trær. Vegetasjonen markerer nedgangen i 
et ellers nokså utflytende gatebilde, men sommerstid gir trærne også mye skygge, og bidrar 
til å skjule nedgangen.  I henhold til vedtatt reguleringsplan vil trærne bli erstattet av ny 
bebyggelse på Brutorget.  I denne situasjonen er det byggets fasade som vil fungere som en 
naturlig ledelinje mot kulvertnedgangen. 
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5.1.2 Kulvertnedgang på nordsiden 

 

Bildet over viser dagens nedgang til kulverten fra nordsiden.  Nedgangen har ifølge 
kartgrunnlaget en stigning på 1:10 i yttersving, men ligger på 1:7 i innersving, og overgangen 
til brofortauet er ikke godt løst (se bilde under).  Den slakeste delen av bakken (yttersvingen)  
er forbeholdt syklister.  Toveis sykkeltrafikk i et smalt felt med sterk stigning er generelt ikke 
noen god løsning hverken for syklister eller for fotgjengerne i feltet ved siden av.    
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Situasjonen på nordsiden tilfredsstiller ikke TEK10’s absolutte minimuskrav til universell 
utforming i feltet for gående.  Når stigningen blir brattere enn 1:10 nærmer man seg 
vippepunktet for enkelte rullestoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengden på dagens kulvert er på ca  22m. På nært hold og i dagslys vil det normalt være sikt 
igjennom, men på avstand vil kulverten ofte framstå som mørk og uten gjennomgående sikt. 
Kulverten er dårlig opplyst, og blending er et problem.   

 

5.1.3 Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede 

Situasjonen rundt gangkulverten ble behandlet i Rådet for funksjonshemmede 01.07.2010, 
som innspill til reguleringsplan for Brutorget. I reguleringsplanen legges det til grunn at 
situasjonen på nordsiden av Arnemannsveien ikke vil bli endret. I vedtaket fra møtet sies det 
blant annet: «Rådet beklager at stigningsforholdene på begge sider ikke lar seg løse 
tilfredsstillende for allmenn ferdsel. Rådet konstanterer at funksjonshemmede med manuelle 
rullestoler utelukkes for bruk av undergangen.»    

Funksjonshemmede med manuell rullestol blir dermed avhengige av bil for å forflytte seg i 
dette området.   
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5.2 Forbindelse for gående og syklende til Øya 

Det er i dag en svært kronglete og dårlig forbindelse for gående og syklende til Øya både fra 
Hønefoss bru og fra sentrum.  

Den bratte innkjørselen til trafoen blir en del av gang- og sykkelforbindelsen til Øya, både for 
de som kommer sørfra (fra Sentrum) og nordfra (fra Hønefoss Bru). Fra brua må man 
halvveis ned den bratte rampen til kulverten, deretter krysse et bratt sykkelfelt og videre opp 
den like bratte innkjørselen til bygget, for deretter å gå videre på gang- og sykkelvegen langs 
Arnemannsvegens nordside. Se bilder under. 
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Stigningen på både rampen og innkjørselen er på ca 1:7, noe som er et godt stykke unna 
minimumskravene til ramper i TEK10 og Vegvesenets håndbok 278. Forbindelsen er ikke 
logisk og lett lesbar i bybildet, og er vanskelig å legge til rette med ledelinjer for blinde og 
svaksynte. 

 

Gangvegen på nordsiden av Arnemannsveien har i dag en svært dårlig standard.  Det  bratte 
sidefallet i innkjøringen til trafoen gjør denne forbindelsen uframkommelig for de fleste 
rullestolbrukere, men også vanskelig å forsere for folk med barnevogn og andre som har 
redusert førlighet. Dersom det skal gjøres tiltak i Arnemannsveien bør det legges til rette for 
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en bedre løsning her. En ny løsning bør i alle tilfelle ikke sperre muligheten for en bedre 
løsning i fremtiden. 

 

Forbindelsen mellom brua og Arnemannsveiens nordside er kanskje ikke så viktig i dag, så 
lenge virksomhetene som er lokalisert i Øya-området i stor grad henvender seg til kunder 
med bil. Med en framtidig utbygging på Øya vil dette bildet kunne endre seg, og Øya vil 
kunne bli langt viktigere som målpunkt også for gående og syklister fra nord.   
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5.3 Kjøreadkomst til vernet bygg på nordsiden 

 

Kjøreadkomsten til bygget på nordsiden av Arnemannsvegen skal opprettholdes. Dagens 
nedkjørsel er svært trang og bratt, har dårlig sikt rundt hushjørnet og en arkitektonisk kinkig 
løsning langs fasaden til det vernede bygget. 
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5.4 Gangfeltkryssing av Arnemannsveien i plan lenger vest 

 

Dagens gangfelt over Arnemannsveien ligger i den delen av Arnemannsveien som har 
brattest helning. Gående som kommer nordfra (til høyre i bildet over) er lite synlige for 
kjørende som kommer vestfra (ovenfra i bildet) før man er ute i selve gangfeltet.  Kryssingen 
vurderes som uheldig plassert og lite trafikksikker. 
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5.5 Trafikksikkerhet – ulykkesdata  

Det er innhentet data fra Statens vegvesens STRAKS-ulykkesregister for perioden 2003 – 
2010. Ulykkene er vist i figuren under 

 

Figur 5-1: Figur hentet fra Rambølls notat "Kvalitetssikring av trafikkanalyse Brutorget i Hønefoss. Kryss kapasitet 
og kryssing for fotgjengere. 2011-09-08". 

 

Erfaringsmessig er det en stor underrapportering på sykkelulykker i STRAKS-registeret. Det 
inntraff 6 ulykker i løpet av de 8 årene; 2 bilulykker, 1 MC-ulykke, 2 sykkelulykker og 1 
fotgjengerulykke. Alle ulykkene medførte lettere skade med unntak av fotgjengerulykken hvor 
fotgjengeren ble alvorlig skadet. 

Bilulykkene og ulykken med MC skyldtes påkjøring bakfra. I sykkelulykken (2004) kom 
syklisten fra Hønefoss bru og skulle svinge ned Kongens gate. Bilen kom fra Kongens gate 
og skulle svinge til venstre inn Arnemannsveien. Bilen overholdt ikke vikeplikten. I den andre 
sykkelulykken (2003) kjørte syklisten rett ut i veien og ble påkjørt av en bil. 
Fotgjengerulykken inntraff midt på dagen i mai 2006. En kvinne krysset kjørebanen utenom 
gangfeltet og ble påkjørt av en bil. 
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5.6 Arnemannsveien 

 

5.6.1 Overordnet situasjon 

 

Figur 5-2: Helning i Arnemannsveien. 

Arnemannsveien munner i dag ut i krysset med Hønefoss bru og Kongens gate med en 
stigning på rundt 3% nærmest krysset i følge kartgrunnlaget. På strekningen mellom dette 
krysset og krysset med Fossveien er stigning på nærmere 8%. I følge vegvesenets håndbok 
017 bør det på en strekning lik dimensjonerende kjøretøys lengde inn mot kryss ikke 
overstige 3% helning. Det vil si at dagenes sitasjon ikke tilfredsstiller håndbokas krav i 
krysset med Fossveien og bare så vidt er innenfor kravene i krysset med Hønefoss bru og 
Kongens gate (krav 22m, lengde med 3% er 29m fra spissen av dele øya). 
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5.6.2 Tekniske anlegg 

 

Figur 5-3: Oversikt over tekniske anlegg i bakken. Kilde hjemmesidene til Ringerike kommune 

Som kartutsnittet over viser ligger det både vannledning, spillvannsledning og 
overvannsledninger i og på kryss av Arnemannsveien.  
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5.6.3 Vegens tverrsnitt og karakter  

 

I dag framstår Arnemannsveien som en landevei. Vegbredde, autovern, grøftekanter, 
belysning og manglende fortau gir signaler om at dette er en gjennomfartsveg der de 
kjørende har prioritet.  Skiltet fart er 50km/t. 

 

Det ligger et venstresvingefelt i Arnemannsveien for de som skal kjøre av til Fossvegen og 
dagens parkeringsplass på Brutorget. I forbindelse med utvikling av Brutorget vil Fossvegen  
bli omgjort til en imndre parkeringsplass, iht vedtatt reguleringsplan (se neste kapittel) og det 
vil ikke lenger være behov for venstresvingefeltet.    
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5.7 Oppsummering av dagens situasjon 

Situasjonen i dag for gående og syklende i området Brutorget – Hønefoss bru – 
Arnemannsveien har mange svakheter, og tilfredsstiller blant annet ikke nye krav til 
universell utforming i TEK 10. Valgene som gjøres nå i forbindelse med planlegging av 
Brutorget vil kunne få konsekvenser for trafikkløsningene i dette området langt inn i 
fremtiden.  Det er derfor viktig at løsningene er framtidsrettede og gir rom for å forbedre 
dagens situasjon.  

Trafikktallet i Arnemannsveien er langt lavere i dag enn det var den gang vegen var en viktig 
og sterkt trafikkert gjennomfartsåre. Nederste del av Arnemannsveien er en av portalene til 
Hønefoss sentrum, og i videre planlegging bør denne vegen få en annen utforming som langt 
sterkere signaliserer at man her møter byen.   

Vår konklusjon er at en kulvertløsning ikke vil kunne gi tilfredsstillende stigningsforhold for 
universell tilgjengelighet på nordsiden av Arnemannsveien. Her er det ikke under noen 
omstendighet plass til å forbedre dagens situasjon. Kulvertløsningen vil også sementere en 
vanskelig situasjon i innkjøringen til det vernede bygget ved Hønefoss bro, og gjøre det 
umulig å oppnå en god og direkte fortaus-forbindelse fra brua til nordsida av 
Arnemannsveien. Dagens gangfeltkryssing av Arnemannsveien litt lenger opp har ikke en 
trafikksikker løsning, og det er i alle tilfelle behov for å se på fartsreduserende tiltak i 
Arnemannsveien for å utbedre dette punktet. 

Arnemannsveien har i dag lavere biltrafikk og en helt annen vegstatus enn da gangkulverten 
ble etablert. Beregninger og trafikktellinger utført i forbindelse med utredning av mulighet for 
etablering av gangfelt over Arnemannsveien i 2008 og 2011 av Asplan Viak og i 2011 av 
Rambøll viser at det ikke er kapasitetsmessige problemer med å etablere gangfelt over 
Arnemannsveien.  

Arnemannsveien faller med ca 3% inn mot krysset med Kongens gate/Hønefoss bru. Verken 
trafikkavvikling eller trafikksikkerhet for gående og syklende taler derfor mot etablering av 
gangfelt i krysset. Rapportene konkluderer med at dersom det ikke allerede var en 
undergang i krysset ville det naturlige være å etablere gangfelt i et slikt tettbebygd område. 
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6 UTBYGGING AV BRUTORGET MED FORSLAG TIL NY KRYSSING 
AV ARNEMANNSVEIEN I KULVERT  

 

 

Figur 6-1:Vedtatt reguleringsplan for Brutorget. 
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Foreliggende planer for utbygging av Brutorget er forankret i vedtatt reguleringsplan.  I 
reguleringsplanen er eksisterende gang- og sykkelkulvert opprettholdt og integrert i den nye 
bebyggelsen. 

Det er i dag et venstresvingefelt i Arnemannsveien for avkjøring til Fossvegen. Planlagt 
utbygging av Brutorget vil føre til at Fossvegens betydning vil bli sterkt redusert.  Innkjøring til 
parkeringsanlegg under Brutorget vil skje fra Kongens gate, og den vestre delen av 
Fossvegen vil i henhold til godkjent reguleringsplan bli omgjort til en parkeringsplass uten 
gjennomkjøring. Venstresvingefeltet i Arnemannsveien vil derfor utgå. 

 

 

Figur 6-2: Modellperspektiv av Brutorget over kulvert, sett fra sør. 

Modellperspektivet over viser hvordan gangkulverten kan integreres i planlagt ny bebyggelse 
på Brutorget.  Perspektivet viser Brutorget sett fra sør. Nedgangen formes som en del av 
bebyggelsen, og vil bli overbygd, med tørt dekke i rampen. Rampen er planlagt med stigning 
1:12, som er samme stigning som i eksisterende situasjon.  

Rampen på nordsiden av Arnemannsveien, med stigning 1:7 – 1:10, vil heller ikke bli endret 
med denne løsningen. 
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7 FORSLAG TIL NY LØSNING FOR ARNEMANNSVEIEN 

Ved å legge kryssingen av Arnemannsveien i plan tilfredsstilles ikke kravene til fall inn mot 
kryss i noen av kryssene i Arnemannsveien. Man kan derfor se på mulighetene for å endre 
fallet i Arnemannsveien for å imøtekomme kravene. 

Hønefoss bru låser plasseringen av krysset mellom Arnemannsveien, Hønefoss bru og 
Kongens gate, slik at en forskyvning av krysset østover for å få en bedre helning inn mot 
krysset med Kongens gate ikke er mulig.  Den korte avstanden mellom krysset med Kongens 
gate/Hønefoss bru og Fossveien gjør det også vanskelig å gjøre noe med helningen 
vestover i Arnemannsveien uten også å gjøre større endringer med høydene i Fossveien. 

Figur 7-1 viser at det er behov for å senke Arnemannsveien ca 1,9m ved Fossveien og ca 
1,5m ved dagens adkomst til Øyaområdet for å få tilfredsstillende fall inn mot krysset med 
Kongens gate/Hønefoss bru ved etablering av opphøyd gangfelt i krysset. 

Dersom det også skal tas høyde for å få tilfredsstillende fall også inn mot Fossveien og 
gangfelt her blir det behov for å senke Arnemannsveien ytterligere slik Figur 7-2 viser. 
Arnemannsveien må da senkes ca 3,6m ved Fossveien og 1,5m ved eksisterende adkomst 
til Øyaområdet. Den størst høydeforskjellen mellom dagens vei og senket vei blir på ca 4,2m 
rett vest for Fossveien. 

Endringer i vertikalgeometrien gir utfordringer med tilkobling til eksisterende sideveier, 
sideterreng og bebyggelse. Ettersom det ligger både vannledning, spillvannsledning og 
overvannsledninger i og på kryss av Arnemannsveien, vil en endring av høyder på 
Arnemannsveien også vil bety en større omlegging av VA-anlegg. 

Vi anser det ikke som realistisk å forutsette endringer i vertikalgeometrien i Arnemannsveien 
for å imøtekomme kravene i til fall inn mot kyss, og foreslår at man heller ser på løsninger for 
fartsreduksjon og sikring av gangfelt. 

Det er da naturlig å se for seg at deler av Arnemannsveien kan opparbeides som en 
miljøgate der fotgjengere og syklister får langt høyere prioritet enn i dag, og der 
forbindelseslinjene på tvers, fra sentrum og Brutorget til byens nye utviklingsområde på Øya, 
får større vekt. 
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7.1 Fartsreduserende tiltak i Arnemannsveien 

7.1.1 Arnemannsvegen som miljøgate 

Den sterke stigningen i nederste del av Arnemannsveien er en utfordring i forhold til fart, 
bremselengder og sikker kryssing av vegen i plan.  Det gjelder både dagens gangfelt i plan 
og to nye gangfelt slik de er foreslått opprettet / flyttet. Fartsgrensen i Arnemannsveien bør 
reduseres fra dagens 50 km/t til 40 km/t. Dette vil gi en bedre trafikksikkerhet for kryssende 
gangtrafikk og bedre sikkerhet og trafikkflyt for biltrafikken, med redusert risiko for påkjørsler 
bakfra. En fartsreduksjon på 20 % kan redusere risikoen for personskadeulykker med ca 
35% (Trafikksikkerhetshåndboken). For å få bilistene til å overholde fartsgrensen er det viktig 
å bruke virkemidler som sender bilistene signal om at dette er en sentrumsgate, og det skal 
holdes lav hastighet. Det er ikke nok kun å sette hastigheten ned ved skilting. 

Momenter som bør vurderes: 

- Fartskontrollerende tiltak 
o Opphøyde gangfelt 
o Formgiving av veg og sidearealer, signaler til de kjørende om redusert fart 

- Fokus på utforming av overgangen fra landevei til bygate.   
o Portal (her er det naturlig å fokusere på den flotte historiske fasaden til det 

som i dag er Byggmakker).   
o Innsnevring av vegen 
o Belysning (veglysarmatur erstattes av gatelys med en annen lyskvalitet) 

- Gatetverrsnitt 
o Vegbredde 
o Vegetasjonsfelt / gatetrær 
o Grøft erstattes av kantstein 
o Langsgående fortau 
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7.1.2 Eksempler på utforming av miljøgater 

 

Fylkesvei 510 Valløveien i Tønsberg.  (Foto hentet fra SVV UTB-rapport 2003/06 – Fra 
riksveg til gate – erfaringer fra 16 miljøgater).  Valløveien er bygget om med redusert 
gatetverrsnitt, med grøntrabatt og trerekker på begge sider av vegen, og med 
gang/sykkelveg på hver side.  Gatebelysning er brukt bevisst som et formingselement, og 
bidrar sammen med trerekkene til å innsnevre gaterommet slik det oppleves for de kjørende. 

 

Stasjonsgata i Hokksund.  Miljøgata er formet med en ensidig trekrekke og lysmaster som 
avgrensning av gaterommet, brede fortau og pullerter som avgrensning mot kjørebanen på 
deler av strekket.   
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Tastagata i Stavanger.  Fortau med trerekke og dekke som skiller seg fra kjørearealet.    
Eget sykkelfelt ved siden av kjørebanen.  Opphøyd gangfelt med tydelig markering av 
rampene (under). 

 

 

 

 

Side 192 av 452



 NOTAT 

 

Kryssing av Arnemannsveien 36 
 

 

Anbefalt tverrprofil for miljøgate.  Hentet fra SVV UTB-rapport 2003/06 – Fra riksveg til gate – 
erfaringer fra 16 miljøgater). 
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7.1.3 Forslag til tverrprofil Arnemannsveien - Brutorget 

Vi har sett på et alternativ der kryssingen av Arnemannsveien legges i plan, kombinert med 
fartsreduserende tiltak, omarbeiding av Arnemannsveien til en bygate med 
miljøgatestandard, samt flytting av det øverste gangfeltet.  

 

 

 

Forslag til nytt gatetverrsnitt i nedre del av Arnemannsveien. Snittlinjen er tatt omtrent midt 
på planlagt bygg på Brutorget. Regulert gang- og sykkelveg med bredde 5,5m er vist på 
sørsiden. Det foreslås at syklende og gående får hvert sitt felt, adskilt med en ikke-avvisende 
kantstein og en liten høydeforskjell, i tråd med Håndbok 233. På nordsiden er det lagt inn et 
nytt fortau med 2,5m bredde i stedet for dagens grøft. Vegbredden vil variere på dette 
strekket, som følge av behov for breddeutvidelse for trafikkøy i nedre del. I utgangspunktet er 
det ønskelig å stramme inn vegbredden til minimum (6,5m) der det er mulig.  

 

 

 

Et alternativ med gatetrær mellom fortau og veg er mulig å få til på deler av strekket. 

Ny bebyggelse på Brutorget 
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7.3 Kryssing av Arnemannsveien i plan 

7.3.1 Kryssing ved Kongensgate/Hønefoss bru 

Det foreslås at dagens gangkulvert ved bruhjørnet erstattes av et signalregulert fotgjengefelt 
med kryssing av Arnemannsveien i plan. Innpassing av plankryssing for gående og syklende 
i signalkrysset vil i liten grad påvirke kapasiteten i krysset. Asplan Viak observerer at ÅDT 
angitt i NVD for Kongens gate og Hønefoss bru er høyere enn tellinger utført i krysset i 2011. 
Samme observasjoner ble også gjort ved trafikkberegninger i krysset Hønegata  x 
Hovsmarkveien i 2013. 

 Kapasitetsbergninger Asplan Viak har utført basert på tellinger i 2011 (justert ihht offesielle 
prognoser for Buskerud og regler for trafikkbergeninger), viser at krysset i 2013 vil ha 
kapasitetsutnyttelse på 0,86 fra Kongens gate og 0,84 fra Hønefoss bru og fra 
Arnemannsveien. Forsinkelsen er beregnet til 7 - 13 sekunder pr bil fra Kongens gate og fra 
Hønefoss bru, og til 33 sekunder pr bil fra Arnemannsveien. Omløpstiden er da satt til 50 
sekunder, som gir en optimal trafikkavvikling i krysset.  

Beregninger med faser som vist i figuren under gir et kapasitetsmessig fullt utnyttet kryss i 
2015. Fortsatt trafikkvekst i Kongens gate og på Hønefoss bru krever 4-felts gater. Det er 
derfor ikke utført beregninger for 2020 da videre trafikkvekst i Kongens gate – Hønefoss bru 
er usikkert, og vil stoppe seg selv på grunn av manglende kapasitet i dagens 2-felts gater. 
Figuren nedenfor viser svingebevegelser i de tre fasene, som er lagt til grunn for 
kapasitetsberegningen av krysset. Med gangtrafikk sammen med høyresvingende biler tåles 
noe mer trafikkvekst, men det er ikke trafikksikkerhetsmessig tilrådelig.  

Det er et viktig trafikksikkerhetsmessig poeng at det ikke tillates svingebeveglser inn i 
Arnemannsveien i samme fase som det er grønt for gangkryssing i Arnemannsveien. 

 

Figur 7-3: Faseinndeling i signalkryss med gangfelt. 

Redusert fart (skiltet 40 km/t) og fysiske tiltak for fartsreduksjon i nedre del av 
Arnemannsveien, beskrevet i de to foregående avsnittene, er en forutsetning for at kryssing i 
plan skal kunne gjennomføres.   
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I tillegg til signalreguleringen bør gangfeltet bygges som et opphøyet gangfelt med en bredde 
på 3,0m.  Mot brua er bredden på gang- og sykkelveien fra brua på 3m beholdt. Rekkverk 
mellom kjørebanen og gang- og sykkelveien foreslås beholdt fram til kryssningspunktet ved 
Brutorget. 

Avkjøringen til det vernede bygget på nordsiden av krysset opprettholdes, men vil kunne 
utvides litt mot øst for å gi noe bedre bredde og sikt og større avstand til byggets fasade.    

Foreliggende planer og utredninger viser Øya-området som et nytt og viktig målpunkt i byen.  
For at kryssløsningen skal være mest mulig fleksibel og framtidsrettet for fotgjengere og 
syklister vil vi derfor sterkt anbefale at fortauet fra brua trekkes videre oppover på nordsiden 
av Arnemannsveien. Et nytt fortau her vil erstatte dagens gangveg, som har svært dårlig 
standard.  Et fortau på nordsiden vil også avlaste gang- og sykkelvegen (sykkelveg med 
fortau) som er regulert med en totalbredde på 5,5m på sørsiden av vegen.   

For å kunne realisere et nytt fortau på nordsiden vil det være behov for å justere på høydene 
og stigningen i avkjøringen til det vernede bygget.  Det vil også være behov for tiltak inn mot 
byggets fasade. 

Når det gjelder de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av forslaget er vår vurdering at 
dersom det ikke allerede var etablert en planskilt undergang i området, ville en 
signalregulering av en planskilt kryssing vært den opplagte løsningen over Arnemannsveien 
ved Kongens gate. Når undergangen likevel er der, må det forventes motstand begrunnet 
med trafikksikkerhet, når man foreslår å fjerne undergangen. Ut fra et rent 
trafikksikkerhetsmessig perspektiv for myke trafikanter er en undergang under 
Arnemannsveien den beste løsningen. Men, vår vurdering er at det ikke vil være 
trafikksikkerhetsmessig uakseptabelt å legge denne kryssingen i plan, forutsatt egen fase for 
fotgjengere og syklister i signalanlegget. 

 

7.3.2 Kryssing ved Fossveien 

Gangfeltet som i dag ligger midt i den bratteste delen av bakken i Arnemannsveien foreslås 
flyttet noe lenger mot vest, til motsatt side av Fossveien.  Dette er etter vårt syn en langt mer 
trafikksikker plassering av kryssingspunktet.  Dette gangfeltet foreslås opphøyet som en av 
flere hastighetsreduserende tiltak i Arnemannsveien.  Ved framtidig utvikling av Øya er det 
sannsynlig at vestre del av Fossvegen vil bli en viktigere gangåre enn det den er i dag, som 
bindeledd mellom Øya og sentrum.  Det nye gangfeltet retter seg i større grad mot denne 
nye gangaksen og mot de nye utbyggingsområdene på Øya.   
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Figur 7-4:Foreslått løsning med fortau langs nordsiden av Arnemannsveien og kryssing i plan ved Kongens 
gate/Hønefoss bru og vest for Fossveien. 
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7.3.3 Eksempel på fotgjengerkryssing i plan i gate med helning 

Eksempel er hentet fra E134 gjennom Kongsberg.  Her ble det i 2011 lagt inn 
signalregulering av gangfelt for kryssing av innfartsvegen til Kongsberg, rett utenfor 
Kongsberg sykehus.  Vegen ligger her med helning 5,5%.  Fartsgrensen er 50km/t  og ÅDT 
15000 (fra NVDB). 
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7.4 Oppsummering 

- Planskilt kryssing er sikrere enn kryssing i plan – forutsatt at alle bruker undergangen 
og at villkryssing av gaten ikke forekommer.  

- Det foreligger ikke tall på antall villkryssinger i nedre del av Arnemannsvegen, men 
erfaring tilsier at dette har vært vanlig tidligere.  Dette avhenger av hva slags 
målpunkter som finnes på nordsiden av Arnemannsvegen til enhver tid.  Arealbruk og 
funksjon på nordsida av vegen vil endre seg i framtida, og det er rimelig å anta at 
dette vil gjøre området vesentlig mer attraktivt for gående og syklister.  Dette er ikke 
fastlagt pr i dag. 

- Dagens kulvertløsning er svært dårlig tilrettelagt for gående og syklende som kommer 
fra sentrum og skal til Øya.  Gangforbindelsen til fortauet på nordsiden av 
Arnemannsvegen går via innkjørsel til trafostasjonen, med kryssing av sykkelbane i 
bratt bakke, dårlig sikt rundt hushjørnet og stigning opp til 1:7.  Forbindelsen er lite 
logisk og lesbar i bybildet og vil være vanskelig å forklare for blinde og svaksynte 
med bruk av ledelinjer. Det er ikke arealmessig rom til utbedringer for å redusere 
stigningen i rampene.  Opprettholdelse av kulverten vil sementere denne situasjonen 
i overskuelig framtid, og ansees som lite framtidsrettet i et byutviklingsperspektiv. 

- Ny utvikling på Øyaområdet vil gjøre øvre del av Fossvegen mer attraktiv som 
gangforbindelse, og det må forventes økt kryssing av Arnemannsvegen i plan her. 
Dagens fotgjengerkryssing vurderes ikke som sikker.  Den bør i alle tilfeller flyttes til 
et sikrere kryssingspunkt og fartsreduserende tiltak i Arnemannsvegen bør 
gjennomføres.   

- Dagens kulvertløsning er svært dårlig løst med tanke på universell utforming.  
Rampene har en stigning på 1:7 på det bratteste, noe som utelukker både 
funksjonshemmede med manuell rullestol og en del andre mennesker som har 
problemer med førligheten.   

- Foreslått løsning forutsetter signalisering til bilistene om at nedre del av 
Arnemannsveien er en del av sentrum med lavere fart. For å oppnå dette kreves det 
omfattende fartsreduserende tiltak i Arnemannsvegen med blant annet innsnevring 
av veg, kantstein, fartshumper og opphøyde gangfelt. I tillegg må fase med grønt for 
kryssing av fotgjengerfelt i Arnemannsveien ikke tillate trafikk inn i Arnemannsveien. 

- To konsulentrapporter konkluderer med at innpassing av plankryssing for gående og 
syklende i signalkrysset i liten grad vil påvirke kapasiteten i krysset, og at en 
gangfeltkryssing i plan over Arnemannsvegen ikke vil være trafikksikkerhetsmessig 
uakseptabelt. 

Øyaområdet er i dag det viktigste byutviklingsområdet i Hønefoss og det er viktig for byen at 
trafikkløsningene som velges for alle trafikkgrupper er framtidsrettede. 

Vi konstaterer at det i denne situasjonen ikke finnes en optimal løsning som samtidig ivaretar 
trafikksikkerhet, tilgjengelighetsbehov, universell utforming og byformingshensyn 100%.  Vi 
vil likevel oppfordre partene til en løsningsfokusert dialog der man forsøker å finne 
akseptable løsninger som ivaretar helheten på en bedre måte enn i dagens situasjon.  
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 04/3188-97 Arkiv: REG 314 

Sak: 17/10

REGULERINGSPLAN FOR BRUTORGET - SYNSPUNKTER PÅ UTFORMING AV 
KULVERT 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede:

Råd for funkjonshemmede tar Reguleringsplan for Brutorget – Synspunkter på utforming 
av kulvert,  til orientering med følgende tillegg:

Rådet beklager at stigningsforholdene på begge sider ikke lar seg løse tilfredsstillende for 
allmenn  ferdsel.

Rådet konstanter at funksjonshemmede med manuelle rullestoler utelukkes for bruk av 
undergangen.

I den videre planleggingen ber rådet om at det blir tatt hensyn til:

 lederlinjer/kontrastfarge (for blinde og svakesynte)
 struktur på beleggingsdekke 

Dessuten ber rådet om orientering etter hvert i den videre planprosessen.  

Behandling i Råd for funksjonshemmede 01.07.2010:

Ellen Grønlund, Tronrud Eiendom, Ove Mork, SG Arkitektur og Ingri Thingelstad, 
arealplanlegger fra miljø- og arealforvaltning var tilstede og orienterte om planene.

Råd for funkjonshemmede tar Reguleringsplan for Brutorget – Synspunkter på utforming 
av kulvert,  til orientering med følgende tillegg.

”Rådet beklager at stigningsforholdene på begge sider ikke lar seg løse tilfredsstillende for 
allmenn  ferdsel.

Rådet konstanter at funksjonshemmede med manuelle rullestoler utelukkes for bruk av 
undergangen.

I den videre planleggingen ber rådet om at det blir tatt hensyn til:

 lederlinjer/kontrastfarge (for blinde og svakesynte)
 struktur på beleggingsdekke 
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Dessuten ber rådet om orientering etter hvert  i den videre planprosessen”.
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0605_378 DETALJREGULERING FOR NERBYTUNET - 1. 
GANGSBEHANDLING 
 

Arkivsaksnr.: 12/2961  Arkiv: L12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_378 Nerbytunet sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 

2. Før 2. gangs behandling skal det utføres vurderinger på naturmangfold og arkeologiske 
registeringer på planområdet.  

 
3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det oppheves deler av gjeldende reguleringsplaner NR 202 Havna Haug, 202-5 Havna 
Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka, som overlappes av ny plan, inkludert 
alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 
reguleringsplan nr. 0605_378, Nerbytunet. 
 

5. Det skal etableres rekkefølgebestemmelser i planen lik de som gjelder for Andersløkka 
som sikrer gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak før igangsettingstillatelse for boliger 
innenfor planen. Det gjelder gang-/sykkelforbindelse langs Ringkollveien ned til avkjøring 
Havna, busstopp ved Ringkollveien og ombygging av krysset mellom Bånntjernveien og 
Ringkollveien. 

 

Sammendrag 
Bygg Teknikk Bolig AS ønsker å detaljregulere deler av tomt GNR 103, BNR 128. Tomten har 
et samlet areal på 13,7 daa. Forslagsstiller ønsker å regulere for utvikling av boliger, både 
eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. Tomten er i dag LNF område.  
Forslaget er godt bearbeidet og tar for seg viktige momenter med utbygging på tomten. 
Området rundt den aktuelle tomten er jevnlig utbygd de senere år, og det vil være naturlig å 
se dette i sammenheng med oppstart av denne planen.   
 
Det skal gjøres vurderinger på naturmangfold for området i planen. Dette ettersendes av 
forslagstiller da dette må utføres i juni/august. Forslagstiller har bestilt arkeologisk utgraving 
og registrering etter innspill fra Buskerud Fylkeskommune. Før 2. gangs behandling skal 
rapporter for disse temaene være utført.  
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Innledning / bakgrunn 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av ca 30 boenheter i et område 
som i dag er LNF område. Det vil derfor være nødvendig med en ny reguleringsplan for 
tomten. Tomten ligger i tilknytting til Bånntjernveien og Ringkollveien. I området er det fra 
før et godt etablert boligområde. Tomten er deler av Berg gård hvor det tidligere har blitt 
drevet med grisehold.  
Initiativtaker til planen er Bygg Teknikk Bolig AS.  
 
Avklaring av omregulering av dette området skulle normalt vært gjort i en samlet revisjon av 
kommuneplanens arealdel, men fremmes nå for å løse problemene med 
trafikksikkerhetsmessige forhold i området. Gjennomføring av reguleringsplan for 
Andersløkka inne i Bånntjernveien er gjennom rekkefølgebestemmelser gjort avhengig av 
diverse tiltak. Tiltakene som gjelder fortau ned til Havna, busstopp samt utforming av 
krysset Bånntjernveien/Ringkollveien. Tiltakene har vist seg å være for økonomisk krevende 
for det antall tomter som er planlagt i Andersløkka. Om en tar med tomtene i Nerbytunet 
kan tiltakene la seg finansiere. Nerbytunet vil derfor få samme rekkefølgebestemmelsene.  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte i møte 15.11.12, sak 138/12, oppstart 
av detaljregulering for Nerbytunet. I forbindelse med denne oppstartsaken ba HMA om å 
kontakte grunneier av eiendom gnr./bnr. 103/12 for om mulig å se disse eiendommene i 
plansammenheng.  
 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Nord på tomten ligger en gård med to bolighus og tilhørende garasje, samt et tidligere 
grisefjøs. Ut over dette er tomten ubebygd. Tomten er lettere kupert med en markert 
skålform mot vest og har gode solforhold. Tomten har tilkomst fra Bånntjernveien. 
 
Hele tomten har et samlet areal på ca. 13.7 daa. Det er i første omgang valgt å regulere for 
søndre del av tomten, et område på ca.11 daa. I tillegg skal det reguleres en gangvei fra 
innkjøringen til Havna boligfelt, langs Ringkollveien på venstre side, og opp til innkjøringen 
til Bånntjernveien. I krysset Ringkollveien/ Bånntjernveien skal det reguleres inn nytt kryss 
samt to busslommer. 
Dette tiltaket berører eiendommene gbnr. 103/129, 103/127, 103/289, 2164/1 og 103/128. 
 
Området ligger i nærhet til butikk, barnehager og skoler. Haug barnehage og Smeden 
barnehage ligger ca 2 og 2,5 km fra tomten. Vang barneskole og Haug Ungdomsskole ligger 
ca 2,2 km fra tomten. Rimi er nærmeste dagligvarebutikk og ligger ca 1,8 km fra tomten. Her 
finnes og legesenter og frisør.   
 

Planforslaget 

Forslag til reguleringsplan for Nerbytunet er mottatt fra Bygg Teknikk Bolig A/S/Halvorsen & 
Reine A/S.  
Planforslaget som foreligger til behandling består av  
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- Plankart ”Nerbytunet” i målestokk 1:1000, datert 15.05.13. 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 16.05.13. 

- Planbeskrivelse datert 15.05.13 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner i området er: NR 202 Havna Haug, 
202-5 Havna Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka. 
Planområdet er i dag uregulert. 

 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. Bygg Teknikk Bolig AS er forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter deler av eiendommen: gnr./ bnr. 103,128.  
 
Innkomne innspill til planoppstart 
Bygg Teknikk Bolig A/S/Halvorsen & Reine A/S varslet, i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 23.11.12 og kunngjorde det 
i Ringerikes Blad 28.11.12, med frist for innspill 07.01.13. Det kom inn totalt 7 uttalelser. 
Disse følger saken som uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og 
kommentert under. 
 
Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, dato:26.11.12 
Gårdstunene består av flere eldre bygninger, og fremstår som tradisjonelle tun. 
Gårdstunene ligger utenfor planområdet. Det er et verdifullt kulturmiljø som bør ivaretas for 
fremtiden. Ny bebyggelse bør plasseres noe lengre sør enn der grisefjøset står i dag. Sørlig 
del av planområdet er ikke avklart i forhold til automatiske fredete kulturminner. 
Fylkeskommunen må foreta en arkeologisk registrering i planområdet. 
Forslagstillers kommentar: 
Tunene ligger utenfor planavgrensningen. I foreløpig skisseprosjekt er ny bebyggelse 
plassert med god avstand fra tunet. Byggegrensene er satt i en 
avstand 10 meter fra planavgrensningen i nord. Planavgrensningen er lagt nokså tett opp 
mot gårdstunet, da det er ønskelig å benytte felles adkomst med eksisterende bebyggelse. 
Byggegrensen vil ligge med 10 meter fra planavgrensningen i nord. I foreløpig skisseprosjekt 
er det valgt å legge ny bebyggelse enda lengre fra tunet/parkering enn hvor dagens grisefjøs 
ligger. Arkeologisk registrering er bestilt per mail 05.04.13, og gjennomføres våren 2013. 
Rådmannens  kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
  
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato: 02.01.13 
Fylkesmannen vil innledningsvis anbefale at nye boligområder og utviklingsretninger for 
boligområder blir avklart på kommuneplannivå. Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging, statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og nasjonale mål for reduksjon av utslipp og klimagasser. Dette er 
sentrale nasjonale føringer som kommunen må legge vekt på ved lokalisering av nye 
boligområder. Fylkesmannen kan i utgangspunktet ikke se at det aktuelle planområdet har 
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en gunstig beliggenhet i forhold til disse føringene. Dersom området likevel ønskes utviklet 
til boligformål, vil vi be om at utnyttelsesgraden blir redusert. 
Fylkesmannen ønsker ikke å omdisponere viktige landbruksarealer til andre formål. Det må 
redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  
Miljøvennlige energiløsninger er et nasjonalt mål, jfr. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk 
klimapolitikk og Nasjonale føringer for kommunal og regional planlegging. 
Vi forutsetter at nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer får 
støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Miljøverndepartementets 
oppdaterte retningslinje T1442/12 for behandling av støy i arealplanlegging. 
Forslagstillers kommentar: 
Avklaring av omregulering av dette området skulle normalt vært foretatt 
i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, men fremmes uavhengig av dette 
for å løse problemene med trafikksikkerhetsmessige forhold i området. 
Planen realiserer utbygging av gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna- 
Hemskogen og opp til innkjøringen Bånntjernveien. Planen innehar dermed en 
samfunnsviktig sak. Planen realiserer også utbygging av et nytt kryss samt etablering av to 
busslommer.  
I forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, rundskriv T-5/93, kan det konkluderes med at området ikke ligger 
sentralt til og at servicetilbudet i nærområdet er begrenset. Planområdet ligger derimot i et 
etablert boligstrøk med relativt god kollektivdekning og med et godt utbygd nett med gang- 
og sykkelveger. Utbyggingen omfatter etablering av om lag 30 boenheter, og vil ikke belaste 
overordnet vegnett slik at nye tiltak der blir nødvendig. Det planlegges lokale trafikktekniske 
tiltak med supplering av gang- og sykkelveg, etablering av busslommer og omlegging av 
Bånntjernveien, slik at adkomst og kryss med Ringkollveien blir tilfredsstillende. 
Området er tidligere utnyttet til grisehold. Da arealet er lite, er det umulig å nytte dette til 
hensiktsmessig jordbruksdrift. Tomten er derfor i ferd med å gro igjen. Som alternativ bruk 
av området, forslås det derfor nå å tilrettelegge for boligbebyggelse. 
Det skal avsettes plass til en eller flere lekeplasser. Videre tilrettelegger planen for 
trafikksikringstiltak i form av utbedring av krysset, etablering av gang- og sykkelveg samt nye 
busslommer. 
Det skal utarbeides en rapport vedr. naturmangfoldet sommeren 2013. 
Miljøet som de to tunene danner, vitner om en lang historie som tradisjonelt 
landbruksområde, og inneholder bygninger som i stor grad har beholdt opprinnelig 
utseende. Gårdstunene er sammen et verdifullt kulturmiljø som bør ivaretas for framtiden. 
Tunene ligger utenfor planavgrensningen, og vil bli ivaretatt gjennom planforslaget. 
Videre vil nytt planforslag bevare stien som går fra Bånntjernveien ut i friområdene. 
Arealet som tidligere har vært benyttet til landbruksareal, er nå i ferd med å gro helt 
igjen. En utbygging av området vil derfor hindre gjengroing av arealet. Eventuelle 
bevaringsverdige enkelttrær skal sikres i det videre planarbeidet. 
Ny bebyggelse planlegges utført med Husbankstandard. Dvs. at det settes strenge krav til 
energibruk. 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en støyrapport av Siv.ing. Bjørn Leifsen AS. 
Rapporten konkluderer med at de planlagte boligene ikke blir liggende i gul eller rød 
støysone. Helt inntil Bånntjernveien vil det bli gul støysone, men både bygg og uteområdene 
blir liggende utenfor gul sone slik planskissen nå foreligger. Det vil derfor ikke bli nødvendig 
med støytiltak, verken på tomtene, utearealene/lekearealene eller fasadene. 
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Rådmannens  kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:14.01.13 
For Statens vegvesen er det viktig at nye byggeområder er vurdert i en større 
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 
godkjent kommune(del)plan. 
Tiltaket er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning, kriteriene i § 4, og at det 
er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse. Statens vegvesen er ikke enig i denne 
konklusjonen. Vi mener i tillegg at planen omfattes av RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging og kommer i konflikt med disse retningslinjenes formål. Statens 
vegvesen som berørt myndighet er ikke kontaktet i forhold til avklaring om kriteriene i § 4 
kommer til anvendelse. Vi stiller spørsmål ved om det burde vært reist krav om behandling 
etter forskriftene. Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, 
og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. 
Normal byggegrense for riksveger/fylkesveger er nå 50m/15m med mulighet for 
vegmyndigheten til å fastsette økt byggegrense. Byggegrensen skal blant annet vurderes i 
forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. 
Utbyggingen vil legge opp til bilbasert tilkomst. Av servicefunksjoner er det kun en 
matbutikk ved skolen. Kollektivdekningen må anses å være mangelfull. Boligbehovet i 
området er ikke dokumentert i overordnet plan, og det er lagt opp til høy grad av utnytting. 
Planen må omfatte eventuelle nødvendige trafikktiltak. Her må hele fylkesvegen inngå i 
planområdet, samt omkringliggende veger slik at veg- og trafikkforhold langs begge sider 
avklares i planen. Det er opparbeidet gang- og sykkelvei frem til Havna/Hemskogen-feltet. 
Denne må videreføres frem til kysset med Bånntjernveien. Det må inngås ny 
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen på vegne av Buskerud fylkeskommune for 
tiltak som berører fylkesvegen med tilhørende gang- og sykkelveg. Gjennomføringsavtalen 
fra okt. 2009 for rekkefølgekravene i Andersløkkaplanen innebærer kun venteareal i 
forbindelse med busstopp på hver side av fv. 164, i tillegg til gang- og sykkelveg og del av 
kryss med Bånntjernveien. Denne avtalen må gjennomgås på nytt da utbyggingsvolumet nå 
økes betraktelig og nye krav er kommet inn i det regelverket vi er satt til å forvalte. Det kan 
bli reist innsigelse til reguleringsplanen dersom våre ansvarsområder ikke er tilstrekkelig 
utredet eller ivaretatt i det videre planarbeidet. 
Forslagstillers kommentar: 
Avklaring av omregulering av dette området skulle normalt vært foretatt 
i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, men fremmes uavhengig av dette 
for å løse problemene med trafikksikkerhetsmessige forhold i området. Dette står 
klart presisert i møtereferatet fra oppstartsmøtet med kommunen, punkt 1.5. Planen 
var oppe til politisk oppstart 29.10.12, hvor rådmannens innstilling var positiv for å gå i gang 
med en detaljregulering av området. Vurderinger rundt hvorvidt dette området kan 
reguleres uten å være i tråd med kommuneplanen, er derfor nøye vurdert. Dette området 
har spesielle rekkefølgekrav knyttet til planen, og er vurdert spesielt. Denne planen vil 
derfor ikke legge føringer for andre områder. 
Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om KU, men aktuelle og nødvendige temaer skal 
belyses. Planområdet det nå reguleres for, omfatter et relativt lite areal på om lag 11 daa. 
Tiltaket, med en ramme på i underkant av 30 boenheter, får videre få konsekvenser for 
nærområdet. Ved å belyse de aktuelle konsekvensene med tanke på trafikk, støy, 
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naturmangfold mv, vil planforslaget bli tilstrekkelig belyst, uten behovet for full 
konsekvensutredning og planprogram. 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en trafikkrapport. Denne rapporten 
konkluderer med at utbyggingen ikke vil belaste overordnet vegnett slik at nye tiltak blir 
nødvendige. Videre ivaretar planen utbygging av gang- og sykkelveg, etablering av 
busslommer samt utbedring av krysset Bånntjernveien/Ringkollveien. COWI har utarbeidet 
detaljerte tegninger for utførelsen av kryssløsning, med detaljer rundt siktlinjer, kurvaturer, 
støttemurer med mer. 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en støyrapport. Støyrapporten konkluderer 
med at all bebyggelse samt utomhusområder blir liggende utenfor gul sone. Det vil derfor 
ikke bli nødvendig med støytiltak på verken tomter, lekeområder eller på fasadene, slik 
skissene nå foreligger. Byggegrensen til Ringkollveien er på over 50 meter. 
Planavgrensningen er utvidet til også å omfatte gang- og sykkelveien til krysset 
Ringkollveien/Havna Hemskogen. Ny plan omfatter en utbygging på om lag 30 boenheter, 
og vil ikke påvirke trafikkbildet i særlig grad. 
Bussen som frekventerer Haug (Hønefoss-Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkollveien 
på denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i rushtiden 
(morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen. 
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad med bil i 
forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel er et godt alternativ. 
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på 
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt mulig å 
gå. Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå 
den servicen man har behov for der. 
Det vil bli utarbeidet ny gjennomføringsavtale. 
Før arbeidet med planen ble startet opp, har saken vært oppe til politisk behandling. 
Utarbeidelse av planen har derfor vært drøftet før igangsetting, og det har blitt gitt 
klarsignal til å gå i gang med å utvikle området til boliger. Planen er delvis i tråd med RPR for 
areal- og transportplanlegging, men må også veies opp mot trafikksikkerhetstiltakene som 
vil sikres som følge av planen. Tiltaket vil i tillegg legge 
bedre til rette for kollektivtrafikken, ved at bussholdeplassene utbedres. Tiltaket er av 
størrelsesorden et relativt lite tiltak, på til sammen om lag 30 boenheter. Kravene til 
støy, trafikksikkerhet, avstand til fylkesvei med mer, ivaretas i planarbeidet. 
Rådmannens  kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra nabo O.Johan  og Hanne Jacobsen, dato: 09.01.13 
Frykter at det potensielt kan bli et boligområde for 3-400 familier, og at det blir en stor 
belastning på en allerede dårlig vedlikeholdt veg. Nevner Andersløkka planen, med 
rekkefølgekrav satt i denne angående gang og sykkelveg og kryssløsning og er redd for at 
dette utgår nå ved ny plan. Er opptatt av rekkefølgekravene til denne planen og hvilke 
konsekvenser utbyggingen gir til naboens tomt.  
Forslagstillers kommentar: 
Se kommentarer angående veg og gang/sykkelveg i kommentarer til Statens Vegvesen over.  
Utbedring av krysset, etablering av gang- og sykkelveg, samt opparbeidelse av busslommer 
sikres gjennom planarbeidet, og er et krav for å få omregulert området til boligformål. Nye 
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frisiktlinjer vil kun tangere eiendomsgrensen, og blir ikke liggende inne på deres tomt. 
Rekkefølgebestemmelsene vedr. infrastrukturen som stilles til denne planen vil være av 
stor, positiv betydning for hele nabolaget. 
Rådmannens  kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Bakåsen AS v/ Jan Braseth, dato:18.12.12 
Da vårt selskap Bakåsen AS som eier av gbnr. 103/12 vil bli sterkt berørt av ovennevnte plan, 
og det ikke er inngått noen avtale om grunnerverv, forbeholder jeg meg retten til å komme 
tilbake til saken når dette eventuelt er avklart. 
Forslagstillers kommentar: 
Det har blitt avholdt møte med nabo. Berørte parter vil også bli informert nærere i den 
videre prosessen, slik at man i fellesskap kan komme frem til en best mulig løsning. 
Rådmannens  kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Marit Sund og Svein Løvberg, dato:04.01.13 
Eiendommen grenser til Ringkollveien og det er ikke aktuelt for nabo å avstå noe areal til 
planlagt gangveg. En eventuell ombygging av krysset Ringkollveien/Bånntjernveien vil måtte 
medføre endringer på naboens veg. Endringene må bekostes og utføres av utbygger. 
Forslagstillers kommentar: 
Ved utforming av ny, offentlig gang- og sykkelvei vil noe areal bli berørt. Berørte parter vil bli 
informert nærmere i den videre prosessen. Det er et mål å komme frem til en best mulig 
løsning som alle kan enes om. Etablering av ny gang- og sykkelvei vil være i fellesskapets 
interesse. Nødvendige trafikktiltak/detaljer for utforming av veien, er prosjektert av 
COWI. Tiltakene ligger som et rekkefølgekrav i bestemmelsene. 
Rådmannens  kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Åsmund Martinsen, dato:17.01.13 
Bånntjernveien er smal og tåler ikke mer trafikk enn det allerede er på veien i dag. 
Utbyggingen vil medføre en kraftig økning i trafikk inn og ut av området. Planlagt lekeplass 
er bra, men nevner at ungene i området leker i gaten. Spør Ringerike Kommune om hvilke 
stilling man tok til trafikksikkerheten for kjørende og gående da forslaget til regulering ble 
behandlet i oktober.  
Forslagstillers kommentar: 
I henhold til utarbeidet trafikkanalyse, vil trafikkøkningen som følge av tiltaket, være ca. 130 
kjt/d i Bånntjernveien. Situasjonen i Bånntjernveien er blandingstrafikk mellom kjørende og 
gående. Total feltbredde er ca. 4.5-4.75m. ÅDT vil bli ca. 330 kjt/d, ca. 45 kjt/t i makstimen 
og skiltet hastighet 40 km/t. I slike veger er det ingen krav til separat gang- og sykkelvei. 
Planen legger ikke opp til utbedringer av selve Bånntjernveien, men realiserer utbygging av 
gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna-Hemskogen og opp til innkjøringen 
Bånntjernveien. Planen innehar dermed en samfunnsviktig sak. Planen realiserer også 
utbygging av et nytt kryss samt etablering av to busslommer. Det skal etableres til sammen 
lekeplasser på minimum 1500 m2, skjermet fra trafikk og støy og med gode solforhold. I 
tillegg skal det etableres en sti fra Bånntjernveien, ned til lekeplassen og ut i friområdet. 
Dette vil gi lett adkomst til attraktive lekeområder. 
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Rådmannens  kommentar: 
Når det gjelder spørsmål direkte rettet mot Ringerike kommune angående trafikksikkerhet 
for gående og kjørende er dette noe som alltid er med i vurderingen av et nytt planforslag. 
Trafikksikkerhets tiltak som denne planen utløser ved gjennomføring av nytt kryss til 
Ringkollveien, gang og sykkelvei og 2 stk busslommer, vektlegges i stor grad. Planforslaget 
slik det foreligger nå ivaretar barn og unges interesser på en god måte. Slik som bebyggelsen 
er presentert i skisseprosjektet, med gode uterom imellom bebyggelsen, skaper dette fine 
og trygge uterom for barn og unge. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 
forslagstiller. 
  

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF formål. Planforslaget 
er i strid med overordnet plan.  
Ny plan er ikke i tråd med kommuneplanen, men er behandlet spesielt da området ligger 
brakk, og da planen sikrer gjennomføring av viktige trafikktiltak. Planarbeidet som nå 
foreligger viser at en omregulering til boligformål kan egne seg godt for dette området. 
Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte naturområder som innbyr til avslapping 
og 
rekreasjon. Gode solforhold og rolige omgivelser. Sammen med tilrettelagt infrastruktur, 
etablering av gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk i umiddelbar nærhet, ligger alt til rette 
for etablering av et godt boligområde. 

 
Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 

 
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 
Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 
Området har fra før en blanding av nyere og eldre bebyggelse av stort sett enebolig struktur. 
Valg av boligtyper med en variasjon av størrelse som skisseprosjektet viser passer bra inn i 
dette området.  
 
Forholdet til gnr/bnr 103/12 
Grunneier av dette arealet er kontaktet, det viser seg at denne eiendommen er splittet i 
flere teiger i dette området. Rådmannen har rådet grunneier til å levere et samlet innspill 
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for sine utbyggingsplaner til arealdelen av kommuneplanen. Her er frist for innlevering 30. 
august i år. 
  
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
Omfanget vitner om et stort engasjement i området, og de viktigste merknadene er 
innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. De overordna samfunnsmessige hensyn har 
måtte gå foran private hensyn i liten grad, men visse justeringer er foretatt for å 
imøtekomme merknadene. 
 
Lekeplasser 
Lekeplasser for småhusområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som 
sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
 
Infrastruktur 
Adkomst til området planlegges fra Bånntjernveien via Ringkollveien (RV 164). 
Bånntjernveien er adkomstvei for ca 100 boliger. Bånntjernveien er privat vei.  
Det skal etableres en gang- og sykkelvei fra krysset inn til Havna-Hemskogen, og opp til 
innkjøringen ved Bånntjernveien. I tillegg skal det etableres to nye busslommer, på hver side 
av Ringkollveien, samt utbedring av krysset Ringkollveien/Bånntjernveien. Rådmannen 
anbefaler at det etableres fotgjengerovergang over Ringkollveien mot Bånntjernveien ihht. 
hver tids gjeldende regelverk i forbindelse med etablering av busslommer i Ringkollveien. 
Det skal etableres en internvei inn på området. 
Det er regulert inn frisiktlinjer i krysset RV 164/Bånntjernveien, for å sikre god sikt. 
 
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2 og 1 
parkeringsplass per boenhet under 60m2, ihht. ”Forskrift om parkering, Ringerike 
kommune, Buskerud, 29.10.2009”. 
Parkeringsplassene er delvis plassert i bygningskroppene, og delvis plassert på terreng. 
Videre settes det krav til 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 
Utbyggingsprosjektet faller ikke innunder tilknytningsplikten for fjernvarme. 
 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Det skal utarbeides en rapport vedrørende naturmangfold og grøntstruktur sommeren 
2013. 
Rapporten skal vedlegges saken til 2. gangs behandling.  

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” 
§ 4 -1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende 
forskrift. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område nåværende. 
Forskrift om KU: 
• Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om 
konsekvensutredning, kap.II, §2, ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften.” 
Krav om konsekvensutredning må allikevel vurderes da tiltaket faller inn under 
Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §3 pkt b., Planer 
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og tiltak som skal vurderes etter forskriftens §4. 
• Tiltaket faller inn under tiltak nevnt i vedlegg II, pkt 2: ”Detaljregulering av hytte og 
boligområder der planen avviker fra kommuneplan eller områdeplan.” 
• Tiltaket faller også inn under kriteriene i kap.II, §3 pkt d), ”Detaljreguleringer som 
innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering.” 
Formålet i foreslått reguleringsplan er ikke i tråd med formålet i kommuneplanen, og 
skal således vurderes etter kriterier gitt i forskriftens §4. 
Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at 
tiltaket ikke omfattes av disse. Det er ikke pr. dato registrert viktige naturområder eller 
truede arter eller naturtyper i planområdet eller i umiddelbar nærhet, og området er ikke 
registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø. 
Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen konsekvenser 
med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
 
Rådmannen anser at utredningsplikten, med tillegg av naturmangfold rapport og 
arkeologiske registreringer som skal gjennomføres, er oppfylt, herunder at samtlige 
utredninger og vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til utvikling av Nerbytunet som vil kunne gi tilskudd til boliger i et godt 
etablert bomiljø i Haugsbygd/Ringkollveien. Reguleringsplanen for området legger til grunn 
etablering av ca 28 boenheter med husbank standard, og vil kunne bidra til et godt bomiljø 
med energivennlige hus og et godt bomiljø for barn og unge å trives i. Nærhet til natur og 
friluftsliv vil bidra til økt trivsel. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_378 
detaljregulering for ”Nerbytunet” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

  
Vedlegg 
 
1.  Forslag til plankart, datert 15.05.13, – målestokk 1:1000. 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 16.05.13 
3.  Planbeskrivelse, datert 15.05.13 
4.  ROS – analyse, datert 15.05.13 
5.  Trafikkanalyse, datert 31.01.13 
6.  Støysonekart, datert 16.01.13 
7.  Støyanalyse, datert 16.01.13 
8.  VA plan, datert 13.05.13 
9.  VA oversiktsplan, datert 13.05.13 
10. Sjekkliste for utearealenes utforming, datert 15.05.13 
11. Vegrett Nerbytunet 
12. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00* 
13. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* 
14. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser.* 
15. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 
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Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_378 detaljregulering for ”Nerbytunet” 
 
Utarbeidet av Ringerike kommune/Halvorsen & Reine A/S, 16.05.13 
 
 
1.gangs behandling i planutvalget DATO, sak SAKNR 
Offentlig høring DATO - DATO. 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
 
1. Bebyggelse og anlegg   
BK1: Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse.  (1112) 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
V1: Offentlig veg (RV 164, Ringkollveien)    (2010) 

V2: Privat veg (Bånntjernveien)    (2010) 

GS1: Gang- og sykkelveg     (2015)  

KH1 og KH2: Kollektivholdeplass    (2073) 
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert boligbebyggelse, BK1  
 
1. Formål 
Området BK1 skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål 
konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 
   

1.1 Innenfor formålet BK1 skal det etableres lekeplass(er) på tilsammen min. 1500 m2. 
Lekeplassene skal være felles for alle boligene. Lekeplassene skal være tilpasset barn i 
ulike aldersgrupper med sandkasser, husker, benker mm. 
 

1.2 Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske 
anlegg innenfor byggeformålet BK1.  

 
1.3 Det tillates etablering av internvei/adkomstvei og bakkeparkering på byggeformål. 

 
1.4 Innenfor området BK1 tillates plassering av avfallshus/løsninger for renovasjon. Plass til 

renovasjon skal dimensjoneres ihht. Rfd sine retningslinjer. Dersom det velges en 
løsning med avfallshus skal husene tilpasses resten av bebyggelsen. Avfallshusene skal 
ha maks mønehøyde 4.0 meter.  

 
1.5  Det tillattes etablert internvei inne på området. Adkomstveien utformes ihht. Statens 

vegvesens norm for adkomstveg, A1 med ett kjørefelt og bredde 3.5 meter.  
 

1.6  Internveg/kjøreveg inne på området skal ha snøopplag på en side.  
Det tillates i tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.  

 
2. Boligtype 
Det tillates oppføring av en kombinasjon av rekkehus, 2- og 4-mannsboliger, 
eneboliger, samt kjedete eneboliger. Det kan ikke etableres flere enn 30 
boliger innenfor området.  
    
3. Utnyttingsgrad 
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30% (inkludert 
bakkeparkering og garasje/carport). % BYA regnes ut fra regulert 
boligformål.  
 
Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. Til MUA regnes private 
terrasser/balkonger, hager og fellesareal. Minimum fellesareal på bakken skal være 25 m2 per 
boenhet. Lekeplasser tillates ikke brukt som snødeponi. 
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4. Byggehøyder 
Ved saltak gjelder maksimal byggehøyde for gesims 7.0 meter og for møne 9.0 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng.  
Ved flate tak/pulttak gjelder maksimal gesims = mønehøyde = 9.0 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. 
Heissjakter tillattes bygget ut over maksimale høyder.  
 
5. Takform 
Bygningene skal ha maks takvinkel 20 grader. Loft med takoppbygg/ark tillates.  
Arker og takoppløft som har mindre bredde enn 1/3 av lengden av takflaten, skal ikke legges til 
grunn for fastsettelse av gesimshøyden. 
6. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
Det tillates oppdeling av ulike byggetrinn innenfor BK1. 
 
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering/carport, gjerder etc. ut over 
byggegrensene. 
 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at 
unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og god utforming. 
 
7. Materialbruk 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med 
materialer og farger slik at området fremstår helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse 
farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.  
 
8. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Det skal være mulighet for å 
oppføre garasje/carport på eiendommen. 
 
9. Utforming, plassering og høyde på gjerde og hekker 
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv.  
 
 
 
§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 
§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Offentlig veg, V1  
V1: Eksisterende veg, RV 164 er etablert. Krysset Bånntjernveien/FV 164 skal utformes med 
vegnormalstandard.  
 
 
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Privat veg, V2  
V2: Eksisterende veg, Bånntjernveien er etablert. 
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§ 2.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – gang- og sykkelveg, GS1 
Det skal etableres en offentlig gang- og sykkelvei langs RV 164, Ringkollveien i nord, fra 
avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien. 
Gangvegen reguleres med bredde 3.5 meter. 
 
 
§ 2.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivknutepunkt, KH1 og KH2 
Det skal etableres to busslommer langs Ringkollveien. 
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§ 4. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene. 
 
2. Brannvern 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannforsyningen er tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
 
3. Fellesanlegg 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med det 
som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: felles avkjørsler og 
felles lekeplass. Fellesavkjørsler kan bygges etappevis. 
 
4. Skolekapasitet 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at 
grunnskolekapasiteten er sikret.  
 
5. Gang- og sykkelveg 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg langs Ringkollveien, 
fra avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet i samsvar med 
utbyggingsavtale. 

 
6. Busslomme 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det, i samsvar med utbyggingsavtale, er 
opparbeidet busslomme nord for Ringkollveien. 
 
7. Bånntjernveien 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i 
Bånntjernveien. 
 
8. Krysset Bånntjernveien/FV 164 (Ringkollveien) 
Tilknytningen mellom Bånntjernveien og FV 164 skal ha vegnormalstandard før det kan gis 
igangsettingstillatelse for boliger. 
 
9. Situasjonsplan 
Ved utbygging av området, kreves utarbeidet situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av 
husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0.5meter, utnyttelse 
av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav samt adkomstforhold. 
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis 
igangsetting for bygging av bygninger og anlegg.   
 
10. Naturmiljø 
Før det gis tillatelse til tiltak, skal det foreligge en rapport/utredning knyttet til naturmiljø.  
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11. Miljøoppfølgingsplan 
Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. 
Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.  

a. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 

b. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden. 
c. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 

anleggsperioden.  
d. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes. 
e. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi 

informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.  
 
 
 
§ 5. Fellesbestemmelser 
 

1. Universell utforming:  
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 
bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre. 
 
Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 

 
2. Støynivå: 

Støynivå i ny arealbruk skal tilfredstille grenseverdiene gitt i Miljøverndepartementets 
”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging” (MD T-1442). 
 

3. Tekniske anlegg:  
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal legges 
under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.  
 
Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 
 
Plassering av avkjørsler er veiledende. 

 
4. Forurensningsloven: 

Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet 
varsles, jfr. Forurensningsloven § 7. 

 
5. Kulturminner:  

Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 
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FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 
 
 

Nerbytunet 
Del av Gnr/Bnr 103/128 
Ringerike kommune. 
 
Dato: 15.05.2013 
 

 
PLANBESKRIVELSE 
 
 

Forslagstiller: 
Bygg Teknikk Bolig AS 

 
 

Forslaget utarbeidet av: 
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PLANBESKRIVELSE 
- forslag til detaljreguleringsplan for Nerbytunet, Ringerike kommune. 

 
Utarbeidet av Halvorsen & Reine AS, 14.05.2013 
  
 

Sammendrag 
Bygg Teknikk Bolig AS ønsker å detaljregulere deler av tomt gnr/bnr 103/128 på Berg i 
Ringerike. Tomten har et samlet areal på 13.7 daa. Hensikten med reguleringen er å 
tilrettelegge for utbygging av ca. 30 boenheter med en kombinasjon av rekkehus, 2- og 
4-mannsboliger samt kjedete eneboliger.  
 
Området er ikke avsatt til bolig i kommuneplanen og ville normalt ikke kunne reguleres 
til bolig, men av hensyn til å få finansiert trafikksikringstiltak har administrasjonen ved 
areal og byplan likevel sagt seg positive til å starte opp en reguleringsprosess som tar 
sikte på omdisponering av arealet til boligformål.  
 
Det ble med dette som bakgrunn, utarbeidet et planinitiativ som ble enstemmig vedtatt i 
hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2012. Rådmannens vurdering låt 
som følger: ”Rådmannen er positiv til utvikling av del av eiendom 103/128. Forslaget 
er godt bearbeidet og tar for seg viktige momenter med utbygging på tomten. Området 
rundt den aktuelle tomten er jevnlig bebygd de senere år, og det vil være naturlig å se 
dette i sammenheng med oppstart av denne planen”. 
 
En utbygging av området forutsetter en opparbeidelse av gangvei langs Ringkollveien, 
nytt kryss Ringkollveien/ Bånntjernveien samt etablering av to busslommer. Området 
ligger brakk i dag, da grunneier ble nektet videre drift av sin landbruksvirksomhet. 
Dette forholdsvis lille arealet er uegnet til annen landbruksvirksomhet enn intensiv 
husdyrproduksjon, høner/griser, slik det var tidligere. 
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1. Innholdsfortegnelse 
 
 

2.  Bakgrunn       s. 4 
3.  Planprosessen      s. 7 
4.  Planstatus, rammebetingelser   s. 7 
5.  Beskrivelse av planområdet   s. 9 
6.  Beskrivelse av planforslaget   s. 21   
7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget  s. 40 
8. Innkomne innspill     s. 45 
9. Avsluttende kommentarer    s. 52 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Sjekkliste 
1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. ROS-analyse 
4. Trafikkanalyse – Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS  
5. Støyrapport - Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS 
6. Detaljskisser, utforming av kryss – COWI  
7. VA-plan – COWI 
8. Varslingsmateriale 
9. Innkomne merknader 
10. Møtereferat, oppstartsmøte 
11. Illustrasjonsplan  
12. Illustrasjoner av planlagt bebyggelse 
13. Naturmangfold (Ettersendes, må utføres juni-august) 
14. Arkeologisk utgraving/registrering (Bestilt) 
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2. Bakgrunn 
2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å regulere arealet til konsentrert boligbebyggelse med 
tilhørende lekeplasser og infrastruktur, i et område som i dag er LNF-område.  
 
Området har tidligere blitt brukt som landbruksareal for grisehold. Grunneier er nektet å 
drive slik produksjon pga. umiddelbar nærhet til boligområder. Området har siden 
nedleggelsen av griseproduksjonen ligget brakk, og står i fare for og kun å bli et stort 
kratt som gror igjen. Arealene ønskes derfor nå erstattet av boliger. 
 
Planen realiserer utbygging av gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna-
Hemskogen og opp til innkjøringen Bånntjernveien. Planen realiserer også utbygging 
av et nytt kryss samt etablering av to busslommer.  
 

 
2.2 Hovedintensjonen i planen 
Planen legger til rette for gode boliger i et attraktivt og godt etablert boligområde. 
Tomten er del av eiendommen til Berg gård. 
 
Området ligger i rolige omgivelser med gode solforhold, og planen grenser til store 
grøntarealer. Det planlegges ca. 30 boenheter i en kombinasjon av eneboliger i rekke, 
samt 2- og 4-mannsboliger. Størrelsen på enhetene vil variere fra ca. 80 m2 til 130 m2. 
Hovedintensjonen er å etablere attraktive, miljømessige og tilgjengelige boliger med 
gode uterom og lekeplasser. Boligene skal ha husbankstandard, noe som stiller høye 
krav til utformingen. 
 

 
2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller: Bygg teknikk Bolig AS. 
Plankonsulent: Halvorsen & Reine AS 
 
Eiere: 
Gbnr. 103/128 – Tor Fritjof Nerby 
Gbnr. 103/129 – Idar Olai Sørgård og Magnus Larsen 
Gbnr. 103/127 – Marit Sigrid Sund 
Gbnr. 103/289 -  Bakåsen AS 
Gbnr. 2164/1 – SVV 
 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
Den 15.12.2011 ble det avholdt et møte i kommunen vedr. reguleringsplan 280 
Andersløkka Øvre Berg. I denne planen er det satt krav til bygging av gang- og 
sykkelveg fra krysset Ringkollveien/Havna-Hemskogen og opp til innkjøringen til 
Bånntjernvegen, til nytt trafikksikkert kryss Ringkollveien/Bånntjernvegen samt til 1 
stk. busslomme på hver side av krysset.  

 
Det vil ikke være økonomi i reguleringsplan 280 for å finansiere disse anleggene alene. 
En regulering av deler av 103/128 til et boligfelt vil sikre at bygging av anleggene kan 
gjennomføres.  
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Området er ikke avsatt til bolig i kommuneplanen og ville normalt ikke kunne reguleres 
til bolig, men av hensyn til å få finansiert trafikksikringstiltak har administrasjonen ved 
areal og byplan likevel sagt seg positive til å starte opp en reguleringsprosess som tar 
sikte på omdisponering av arealet til boligformål.  
 
Det ble derfor utarbeidet en planidè som ble enstemmig vedtatt i hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning 15.11.2012. På bakgrunn av denne behandlingen, er det nå 
utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan. 
 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
Det skal igangsettes utbyggingsavtale mellom utbygger og Ringerike kommune 
vedrørende tekniske anlegg. 
 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning.  
Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” 
§ 4 -1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende 
forskrift.  

 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område nåværende. 

 
Forskrift om KU: 
• Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om 

konsekvensutredning, kap.II, §2, ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften.” 

 
Krav om konsekvensutredning må allikevel vurderes da tiltaket faller inn under 
Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §3 pkt b., Planer 
og tiltak som skal vurderes etter forskriftens §4. 

 
• Tiltaket faller inn under tiltak nevnt i vedlegg II, pkt 2: ”Detaljregulering av hytte- 

og boligområder der planen avviker fra kommuneplan eller områdeplan.”  
 

• Tiltaket faller også inn under kriteriene i kap.II, §3 pkt d), ”Detaljreguleringer som 
innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering.” 

 
Formålet i foreslått reguleringsplan er ikke i tråd med formålet i kommuneplanen, og 
skal således vurderes etter kriterier gitt i forskriftens §4.  
 
Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at 
tiltaket ikke omfattes av disse. 

 
Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i 
planområdet eller i umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i 
forhold til landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget 
inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen konsekvenser med 
tanke på energi og miljø eller universell utforming.  
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner 

 
Bilder som viser dagens situasjon, april 2012. 

 

 

Bilder som viser dagens situasjon, april 2012. 
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3. Planprosessen
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
Planarbeidet har pågått siden sommeren 2012.  
Det ble først holdt et oppstartsmøte 05.07.2012. 
Videre ble det utarbeidet en planidé, som ble vedtatt 15.11.2012. 

 
Planen ble varslet i Ringerike Blad 28.11.2012, og med brev til berørte naboer og 
offentlige myndigheter postlagt 23.11.2012. Fristen for å komme med merknader ble 
satt til 07.01.2013. 

   
Planmaterialet kommenterer alle merknadene/innspillene som har kommet inn i 
forbindelse med forhåndshøringen, kapittel 9, pkt. 9.1. Det er intensjonen at man får 
byggestart høsten 2013.  

 
 
 
4. Planstatus og rammebetingelser  
 

4.1 Overordnede planer  
Overordnete planer er Ringerike kommune Kommuneplan 2007-2019. Eiendommen 
gbnr. 103/128 er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. 
 
Ny plan forholder seg til kommuneplanen hva gjelder generelle bestemmelser knyttet til 
tekniske anlegg, trafikksikker adkomst, lekeareal og parkeringsareal, støy og radon og 
universell utforming.   

Nytt planforslag avviker fra gjeldende kommuneplan hva gjelder formål. 
Kommuneplanen har ingen konkrete bestemmelser knyttet til utnyttelse og høyder for 
konsentrert boligbebyggelse. Ny plan vil derfor definere nye krav til utnyttelse og 
høyde, men forholde seg til kravene knyttet til parkering og utearealer/lekeplasser. 
 

 
UTSNITT AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Området inkluderes ikke av noen reguleringsplan.  
 
 
4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er: nr. 202 Havna Haug, 202-5 
Havna Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka.  
 
 
4.4 Temaplaner (Bl.a. Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
Energi- og klimautredning for Ringerike kommune. 

 
 
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a.: 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR): 
 

T-5/93 Samordnet areal- og transportplanlegging, T-2/08 Barn og planlegging, 
og T-1442/2012 Støy i arealplanleggingen. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
for universell utforming (under arbeid). Klima og energiplanlegging 
Naturmangfoldloven, Buskerud Fylkesplan 2005-2008 og Regional 
Planstrategi for Buskerud 2009-2012, vedtatt 19.06.08 

 

b. Nasjonal transportplan 2006- 2015 (se www.ntp.dep.no) 

c. Stortingsmelding nr. 29 

d. Vedtekter til plan- og bygningsloven §69 nr.3, vedtatt 09.05.2000, gjelder der 
bestemmelsene ikke erstatter disse.  
 

e. Kommuneplan for Ringerike kommune, 2007-2019. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet  

 
Tomten (gbnr. 103/128) ligger på Berg i Ringerike kommune i Buskerud, øst for Hønefoss 
sentrum. Tomten ligger i et populært boligområde hvor det tidligere har vært en god del 
utbygging. Rolige omgivelser, gode solforhold og store grøntarealer med nærhet til blant 
annet Ringkollen, kjennetegner området.  
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Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, henholdsvis ca. 2.0 
km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby ungdomsskole med fotballbanen, 
ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste dagligvarebutikk ca. 1.8 
km fra tomten. Her finnes også legesenter og frisør. Ca. 1.0 km fra tomten ligger Klækken 
hotell. 

 
Tomten det nå planlegges for er en del av eiendommen til Berg gård hvor det tidligere har 
blitt drevet med grisehold.  
 
Bygg Teknikk Bolig AS har avtale med grunneier Tor Fritjof Nerby om utbygging av deler av 
eiendommen gbnr. 103/128, og ønsker å detaljregulere eiendommen etter Plan- og 
bygningslovens § 12-3.  
 
Hele tomten har et samlet areal på ca. 13.7 daa. Det er i første omgang valgt å regulere for 
søndre del av tomten, et område på ca.11 daa. I tillegg skal det reguleres en gangvei fra 
innkjøringen til Havna boligfelt, langs Ringkollveien på venstre side, og opp til innkjøringen 
til Bånntjernveien. I krysset Ringkollveien/ Bånntjernveien skal det reguleres inn nytt kryss 
samt to busslommer.  
 
Dette tiltaket berører eiendommene gbnr. 103/129, 103/127, 103/289, 2164/1 og 103/128.  
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Planavgrensningen følger i hovedsak tomtegrensen, men inkluderer ikke eksisterende 
bolighus og garasje. I vest avgrenses området av LNF-områder gbnr. 103/1 og 103/12. I nord 
avgrenses området av eksisterende bolighus, garasje og infrastruktur, i øst følger 
avgrensningen Bånntjernveien og i sør grenser området til LNF-området gbnr. 103/1.   
 

 
Tiltaket berører eiendommene gnr/bnr. 103/129, 103/127, 103/289, 2164/1 og 103/128. Det 
er i prosessen med planarbeidet valgt å utvide planområdet til også å omfatte krysset 
Ringkollveien/Hemskogen. 
 
 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Nord på tomten ligger en gård med to bolighus og tilhørende garasje, samt et tidligere 
grisefjøs. Ut over dette er tomten ubebygd. Tomten har adkomst fra Bånntjernveien. 
Området er innmarksbeite og har tidligere blitt brukt som landbruksareal og grisehold. 

 
 

5.3 Stedets karakter 
Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger i 1 ½ - 2 etasjer. 
Nabobebyggelsen består av mange hvitmalte boliger med sorte eller teglsteinsrøde tak. 

 
På tomten er det to bolighus med tilhørende garasje, samt et tidligere grisefjøs.  
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Foto som viser Bånntjernveien. Tomten er til venstre i bildet. 
 
 
 
 

 
Foto som viser bebyggelsen i Bånntjernveien, samt avkjøringen til tomten. 

PLANLAGT ADKOMST 
 

PLANLEGGES REVET 
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 5.4 Landskap  
Tomten er noe kupert med en markert skålform mot vest, har gode solforhold samt 
ligger med nærhet til flotte naturomgivelser.  

 
Vest for planområdet ligger Bergstjern. I dag brukes tjernet som skøytebane om 
vinteren, men det er liten aktivitet rundt tjernet sommerstid. 

 
Området er innmarksbeite, og har tidligere blitt brukt som landbruksareal for grisehold. 
Det er spredt vegetasjon på tomten i dag, men det er ikke registrert noen vernede arter.  
Vegetasjonen består av mye kratt og små løvtrær som lønn, bjørk, osp, rogn og 
lignende. 
 
Det er registrert en bekk sørvest på tomten som i størst mulig grad skal bevares i 
planarbeidet.  
 
Sør på tomten er det også et stitråkk.  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen verneverdig bebyggelse eller registrerte SEFRAK-bygninger innenfor 
planavgrensningen. 
 
Våningshuset på tomten, en panelkledd laftet tømmerbygning i en etasje, er trolig 
bygget omkring 1875. Tunet inneholder også ytterligere et bolighus, en garasje og et 
grisefjøs, som alle er av nyere dato. Gårdstunet ligger utenfor planområdet. Miljøet som 
tunet danner, vitner om en lang historie som tradisjonelt landbruksområde, og 
inneholder bygninger som i stor grad har beholdt opprinnelig utseende. Gårdstunet 
utgjør sammen med gårdstunet på nabogården et verdifullt kulturmiljø som bør ivaretas. 
 

5.6 Naturverdier  
Området er registrert som innmarksbeite med noe skog i randsonen mot øst, og ellers 
åpen, jorddekt fastmark.   
Det er noe vegetasjon innenfor planavgrensningen. Det er gjort funn av arter i 
kategorien LC = livskraftig, innenfor området.  
Dette er funn av steinhumle, steingjøkhumle, hagehumle og åkerhumle.  
 
Artene i kategorien LC er arter som er vurdert til å ha mindre enn 5% risiko for utdøing 
i kommende 100-årsperiode. Dette vil si at artene som er registrert, ikke regnes som 
truede arter. 
 

 
Kilde: Artsdatabanken 
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Det er registrert en sti syd på tomten, som knytter Bånntjernveien sammen med 
friområdene rundt Bergtjern. Utover dette er det ikke registrert bruk til lek eller opphold 
på området. 
 
 
5.8 Landbruk 
Området tilhører landskapsregionen: Innsjø- og Silurbygdene på Østlandet. 
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av fyllitt glimmerskifer. 
 
Arealer som tidligere har vært brukt til griseproduksjon, blir nå erstattet av boliger. 
Grunneier er nektet å drive slik produksjon pga umiddelbar nærhet til boligområder. 
Området har siden nedleggelsen av griseproduksjonen ligget brakk, og står i fare for 
kun å bli et stort kratt som gror igjen.    
 

 
 
Som man ser av flyfotoet, står mesteparten av vegetasjonen/de eldre trærne plassert 
langs eiendomsgrensene i syd og i vest. I tillegg er det et par eldre trær sentralt på 
tomten. Mange av de eksisterende trærne vil ligge utenfor byggegrensene.  
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Jordsmonnet er uegnet til dyrking av grønnsaker, men egnet for dyrking av korn og 
gress.
 
Da dette er et forholdsvis lite areal, er tomten uegnet til annen virksomhet enn 
intensiv husdyrproduksjon, høner/griser, slik driften var tidligere. 
 

 
Kilde: Området er uegnet for potetdyrking. 
 
 

 
Kilde: Området er egnet for dyrking av gress og korn. 
5.9 Trafikkforhold 
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Adkomst til området planlegges fra den privateide Bånntjernveien som ender ut i FV 
164, Ringkollveien, som igjen munner ut i FV 241, Hadelandsveien ved Klekken hotell. 
Bånntjernveien er adkomstsvei for ca. 100 boliger.  
 
Området det nå planlegges for ligger i Haugsbygda, og er opprinnelig et spredt bebygd 
landbruksområde. I den senere tiden har områdene her stadig blitt fortettet, og nye 
boligfelt er bygget i denne delen av Haugsbygda.  
Med sin korte avstand til Ringkollen og meget gode solforhold, er dette et populært 
boområde på Ringerike. 
 
FV 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte FV 241 Hadelandsveien. Fra 
Ringkollveien går også Gjermundboveien mot nord, som også ender ut på 
Hadelandsveien. 
 
Bånntjernveien kan klassifiseres som en adkomstvei i spredt bebyggelse, type A3. 
Ringkollveien kan klassifiseres som samleveg, Sa2. 
 
Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien, er det i dag etablert 
gang- og sykkelveg. Derfra er det videre et sammenhengende gang- og sykkelvegnett 
ned til sentrum, skole og barnehage i Haug.  
 
Vegnettet i nærområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles, mindre 
adkomstveger. Ringkollveien er, med få unntak, avkjørselsfri.  
 
Dagens trafikk: 
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 615 kjt/d. Hadelandsveien har en 
ÅDT på 4800. Skiltet hastighet er hhv. 50 km/t og 50/80 km/t. 50 km/t i krysset FV 
241/ FV 163. Bånntjernveien har skiltet hastighet 40 km/t. Trafikken her anslås til ÅDT 
ca. 200 kjt/d.  
 
En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en 
bomveg som har ca. 60 000 passerende per år. Dvs. et ÅDT-bidrag på ca. 330 (60 000 
x2/365), men trafikkbelastningen fra denne vegen varierer mye, både gjennom året og 
ukedagene. Mest trafikk er det i helger med godt skiføre. Da kan trafikken bli betydelig 
over 330 kjt/d. 

 
Bussen som frekventerer Haug (Hønefoss-Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkoll-
veien på denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i 
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen.  

 
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 2.0 
km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad med bil, 
i forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel et godt alternativ. 
 
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på 
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt 
mulig å gå.  
 
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå 
den servicen man har behov for der.   
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5.10 Barns interesser 
Det er ikke registrert noen bruk av området utover stien sør på tomten. Området er 
heller ikke i bruk til lek eller opphold. 
 
 
5.11 Sosial infrastruktur 
Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, forholdsvis ca. 
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby ungdomsskole med 
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste 
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her ligger også et legesenter og frisør. Ca. 1.0 
km fra tomten ligger Klækken hotell. 
 
Skolekapasiteten og barnehagedekningen er avklart med Ringerike kommune. Av mail 
03.12.2012 skriver kommunen: ”Området ligger i Vang skoles og Haugbygd 
ungdomsskoles opptaksområde. Den skisserte utbyggingen vil neppe generere flere 
barn i skolealder enn at det vil være grei plass til dem ved de to skolene. 
 
Hele Ringerike kommune er opptaksområde i barnehagesammenheng. Det er for tiden 
ingen overkapasitet, men alle barn med rett til barnehageplass og som hadde søkt innen 
fristen fikk plass ved hovedopptaket 2012. 
 
Ringerike kommune har som mål at alle barn med rett til barnehageplass skal få det.” 
 
 
5.12 Universell tilgjengelighet 
Tomten er relativt kupert, og er ikke tilrettelagt for universell utforming. 
 
 
5.13 Teknisk infrastruktur 
Det ligger en VA-ledning inne på tomten fra øst til vest. Dersom VA-ledningen skal 
beholdes slik den ligger i dag, må det etableres en fri korridor på 8.0 meter (c/c 4.0 
meter). 
 
Videre er det en trafo helt syd på tomten. 
 
 
5.14 Grunnforhold 
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av fyllitt glimmerskifer. 
Vest for planområdet ligger Bergstjern.  
Det er registrert forekomst av alunskifer. 
 
Tjernet ligger i et LNF-område hvor det er registrert skog med særs høy bonitet.  
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5.15 Støyforhold 
Nord for tomten ligger Ringkollveien (RV/FV 164). Veien ligger ca.75m fra 
avgrensningen i nord. 
 
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 615 kjt/d. Hadelandsveien har en 
ÅDT på 4800. Skiltet hastighet er hhv. 50 km/t og 50/80 km/t. 50 km/t i krysset FV 
241/ FV 163. Bånntjernveien har skiltet hastighet 40 km/t. Trafikken her anslås til ÅDT 
ca. 200 kjt/d.  
 
Trafikken på vegene er relativt liten, med lite tungtrafikk.  
Området tett inn til Bånntjernveien, er noe støyutsatt. 

 
5.16 Luftforurensing 
Tomten ligger i et boligområde med store grøntområder i nærmiljøet. 
 
 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred, jord- eller flomskred, og det er derfor satt 
til å være lite sannsynlig. Området er registrert med middels risiko for erosjon av 
jordsmonnet. 

Tomten er lett kupert med en markert skålform mot vest. Det er ikke registrert fare for 
ras, skred eller flom. Området er registrert med forekomst av alunskifer. 
 
Tomten er ikke spesielt værutsatt med tanke på vind og nedbør. Det er få støykilder, og 
begrenset med trafikk. 
 
Området har middels erosjonsrisiko. 
 

 
Kilde: NGU. 

Side 249 av 452



 21 

 
 

5.18 Næring 
Det er ingen næringsbebyggelse innenfor området.  
 
 
5.19 Analyser/ utredninger 
Vedlegg til planbeskrivelsen: 

1. Trafikkrapport  
2. Notat vedr. støy 
3. Notat vedr. vann, avløp og overvannshåndtering 
4. ROS-analyse 
 

Krav til utredninger ved byggesak: 
5. Naturmangfold og landskap, nær- og fjernvirkning.   
6. Radon, grunnforhold, evt. forurensning i grunnen  
7. Arkeologisk registrering 

 
Tema omtalt i planbeskrivelsen, kap. 7.1: 

8. Uteoppholdsarealer/lekeplasser 
9. Universell utforming 
10. Kulturminner 
11. Skolekapasitet 
12. Landskap – nær og fjernvirkning 
 
 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
Området ønskes regulert for utvikling av boliger, både kjedete eneboliger og rekkehus 
samt 2- og 4-mannsboliger.   
Planlagt utvikling omfatter utbygging av ca. 25-30 enheter. 
Størrelsen på enhetene vil variere fra ca. 80-130 m2.  

 
Tomtestørrelsen det nå reguleres for er på omlag 11 daa. 
 
 
6.1.1 Reguleringsformål 

 Foreslåtte formål foreslås i ny reguleringsplan:  
 

1. Bebyggelse og anlegg 
• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Veg 
• Gang- og sykkelveg 
• Holdeplass 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 
1. Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse: konsentrert småhusbebyggelse. 

 
 Foreløpig skisseprosjekt tilrettelegger for 26 boenheter. 

Alle boenhetene er gjennomgående med gode solforhold og private uterom enten mot 
syd eller mot vest.  
 
Boligene planlegges bygget etter husbankstandard. Dette setter høye krav til kvalitet, 
tilgjengelighet, samt strenge krav til energibruk.  
 
Hver boenhet skal ha 2 parkeringsplasser for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel, 
ihht. føringene gitt i kommuneplanen. Alle boenhetene planlegges med en 
biloppstillingsplass under tak, enten i carport eller i bygningsmassen, samt en plass på 
terreng. 

 
 Videre planlegges det to store, felles lekeplasser.  

Felles renovasjonsanlegg planlegges ved utkjøringen mot Bånntjernveien, samt evt. 
langs Bånntjernveien. 

 

 
Forslag til plankart 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg: Adkomst til området planlegges fra Bånntjernveien via Ringkollveien (RV 164). 
Bånntjernveien er adkomstsvei for ca. 100 boliger. Bånntjernveien er privat vei.  
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Gang- og sykkelveg/holdeplass: Det skal etableres en gang- og sykkelvei fra krysset 
inn til Havna-Hemskogen, og opp til innkjøringen ved Bånntjernveien. I tillegg skal 
det etableres to nye busslommer, på hver side av Ringkollveien, samt utbedring av 
krysset Ringkollveien/Bånntjernveien. 
 
Det skal etableres en internvei inn på området.  

 
Det er regulert inn frisiktlinjer i krysset RV 164/Bånntjernveien, for å sikre god sikt. 

 
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Lokaliseringen av tomten, som ligger i et etablert boligområde, er vestvendt med gode 
solforhold og med gode turmuligheter i nærmiljøet. Slik bebyggelsen planlegges, vil 
området bli svært barnevennlig med bebyggelsen plassert rundt to felles tun med 
lekeplasser. Det planlegges tilretteleggelse av ulike boenheter i størrelser fra ca. 80m2- 
130m2.  

 
 Alle boligene skal være gjennomgående med private uterom mot vest eller mot syd.  
 Boligene skal videre ha god arkitektonisk utforming, og høy kvalitet på 

materialbruk/detaljering. Bebyggelsen planlegges i hovedsak oppført i tre med en 
kombinasjon av saltak/pulttak. Fargene planlegges med duse jordfarger. 

Nord på tomten ligger en gård med to bolighus og tilhørende garasje, samt et tidligere 
grisefjøs. Grisefjøset skal rives. Ut over dette er tomten ubebygd.  

 
  

 
Snitt som viser planlagt bebyggelse. 
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Nerbytunet Gnr 103 Bnr 128 m.fl.
Tiltakshaver: Bygg Teknikk AS Dato 15.05.2013

Illustrasjonsplan M=1:500
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1. Situasjonsplan1:500

 
Illustrasjonsplan. 
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6.3.1 Bebyggelsens høyde 
For saltak gjelder: 
Maks gesimshøyde lik: 7 meter 
Maks mønehøyde lik: 9 meter 
 
Ved flate tak/pulttak gjelder maksimal gesimshøyde lik maksimal mønehøyde = 9.0 
meter. 
 
Ny bebyggelse ligger orientert mot syd og mot vest, mens nabobebyggelsen ligger i øst 
og i nord. På denne måten vender ny bebyggelse seg vekk fra eksisterende boliger. Ny 
bebyggelsen vil i tillegg ligge lavere enn boligene på østsiden av Bånntjernveien. På 
denne måten vil ny bebyggelse ikke sjenere for allerede etablerte boliger. 
 
 
6.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift 
Maks BYA= 30%. Dette er inkludert parkering.  
 
Maks tillatt BYA i kommuneplanen er for boligområder uten reguleringsplan, inntil 
25%. BYA på 25% er også benyttet i reguleringsplanen for ”Andersløkka”.  
Årsaken til at man i denne planen ønsker en høyere BYA, er at formålet ikke er 
frittliggende småhusbebyggelse, men konsentrert småhusbebyggelse. Dette er ikke et 
område for eneboliger, men rekkehus og tilsvarende. Dette er en annen 
bygningstypologi som krever større tetthet, og annen tomteutnyttelse enn eneboliger. 
 
Årsaken til at det her ønskes tilrettelagt for konsentrert bebyggelse, er tanken om i størst 
mulig grad å utnytte tomten best mulig, både med tanke på plassering av bebyggelsen i 
terrenget samt dannelsen av felles uteoppholdsareal som kan legges sentralt på området. 
I tillegg vil ulike konsentrerte boligtyper tilby markedet attraktive boliger som ikke blir 
like kostbare som en enebolig, slik at også unge barnefamilier og førstegangsetablerere, 
kan ha mulighet til å etablere seg her. 
 
 
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Planlagt utvikling omfatter utbygging av 28 enheter. 
Det planlegges 6 eneboliger i rekke, 2 stk. 4-mannsboliger, 3 stk. 2-mannsboliger og 6 
enheter i rekkehus.  
Boenhetene varierer i størrelse fra ca. 80 m2 til 130 m2.  
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Illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse. 
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Illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse. 
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
- Attraktivt boligområde i vekst.  
- Området ligger i rolige omgivelser med gode solforhold. 
- Planen grenser til store grøntarealer og Ringkollen. 
- Nærhet til busstopp/kollektivtrafikk 
- Tilrettelegger for lekeplasser og attraktive uterom. 
- Gode sykkelforbindelser til skole, idrettsanlegg og dagligvare. 
- Stille og rolige boområder, uten støy og forurensning. 

 
 

6.5 Parkering 
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2 og 1 
parkeringsplass per boenhet under 60m2, ihht. ”Forskrift om parkering, Ringerike 
kommune, Buskerud, 29.10.2009”.   

Parkeringsplassene er delvis plassert i bygningskroppene, og delvis plassert på terreng.  
 
Videre settes det krav til 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.  
 
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Adkomst til området planlegges fra Bånntjernveien via Ringkollveien (RV 164). 
Bånntjernveien er adkomstvei for ca. 100 boliger. Bånntjernveien er privat vei.  

 

6.7 Trafikkløsning 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse av Siv. Ing. Bjørn 
Leifsen AS. Under følger et utdrag fra analysen: 
 
Det planlegges ca. 30 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Bånntjernveien 
på ca. 130 kjt/d. Det aller meste av denne trafikken vil rette seg nedover mot Klekken. 
 

Trafikken fra planområdet vil fordele seg som vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 
Toppbelastningen i Ringkollveien fra turtrafikken der inntreffer i hovedsak på lørdag 
og spesielt søndag ettermiddag, dvs. utenom rushtrafikken morgen og ettermiddag på 
hverdager. Det vil si at maksimalbelastningen i Ringkollveien kan bli omtrent det 
samme som på hverdager, eventuelt noe mer i spesielle tilfeller. Da er trafikken i 
Bånntjernveien og på Hadelandsveien lavere enn gjennomsnittet. 

Dette medfører at man må bruke skjønn mht. dimensjonerende trafikkstrømmer.  
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Kryssutforming: 
Ringkollveien karakteriseres som samleveg, klasse Sa2, ihht. håndbok H017. 
Bånntjernveien som atkomstveg klasse A3. Hadelandsveien som stamveg klasse 
S1/S4, alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon). 
 
Krysset Bånntjernveien x Ringkollveien 
I kryssområdet er vegen relativt rett, så overhøyde er ikke et problem. Største stigning 
er ca. 6.7%. Dette er marginalt over anbefalingene i H017. 
Sikten i krysset er god i begge retninger. Dette skyldes at Bånntjernveien ligger på 
fylling inntil Ringkollveien.  
 
Ringkollveien antas å være retningsfordelt med ca. 70/30, med størst trafikk mot 
Klekken på morgenen, og omvendt på ettermiddagen. 
 
Trafikkanalysen konkluderer med at det ikke er behov for trafikkøy i Bånntjernveien. 
Det er heller ikke behov for venstresvingfelt eller høyresvingfelt i Ringkollveien. 
Konklusjonen er at det ikke trengs å planlegge krysset mellom Bånntjernveien og 
Ringkollveien med kanalisering eller noen former for svingfelt. 
På grunn av fremkommelighet for minimum lastebiler, bør krysset dimensjoneres for 
det. Krysset bør konstrueres med kontroll av sporingskurve for lastebil, fortrinnsvis 
med kjørmåte A, men kjøremåte B bør også kunne aksepteres da trafikken her er 
relativt lav. 
 
Krysset Ringkollveien x Hadelandsveien 
Dette er et eksisterende kryss som er kanalisert med dråpe i Ringkollveien. 
Forholdende omkring sikt, hjørnekurvatur og svingefelt er gode og ikke analysert. 
Krysset vil i makstimen få ca. 670 kjt i Hadelandsveien og ca. 100 kjt i Ringkollveien. 
Dette er beskjedent og langt under kapasiteten for et slik forkjørsregulert T-kryss. 
Belastningsgraden er så lav at det ikke er sannsynlig med kødannelse som kan 
interferere med det nærliggende krysset med FV 163 Klekkenveien.  
 
Trafikksikkerheten 
Trafikksikkerheten for kjørende er inkludert i overstående krav til vegstandard og veg-
geometri.  
 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og 
kjøremønsteret, samt kompleksiteten i trafikkbildet.   
 
I denne planen er det satt krav til bygging av gang- og sykkelveg fra krysset 
Ringkollveien/Havna-Hemskogen og opp til innkjøringen til Bånntjernveien, og til 
nytt kryss Ringkollveien/Bånntjernveien. Planen realiserer også utbygging av et nytt 
kryss samt etablering av to busslommer. 
 
Med busslommer i hver retning ved krysset ved Bånntjernveien, vil også 
trafikksikkerheten for kollektivreisende bli god. Det forutsettes da tilstrekkelig med 
plass for ventende på siden av busslommene. Trafikksikkerheten langs Ringkollveien 
vil med planlagte veitiltak, bli godt ivaretatt. 
 
Kryssituasjonen Ringkollveien x Bånntjernveien vil være oversiktlig med god sikt 
også for myke trafikanter. De lave trafikkmengdene tilsier ikke behov for gangfelt. 
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Situasjonen langs Bånntjernveien ser ut til å være blandingstrafikk mellom kjørende 
og gående. Total feltbredde er ca. 4.5-4.75m. ÅDT vil bli ca. 330 kjt/d, ca. 45 kjt/t i 
makstimen og skiltet hastighet 40 km/t. Relativt lite tungtrafikk, dvs. brede biler. På 
slike veger er det ingen krav til separat gang- og sykkelveg.  

 
 
COWI har prosjektert ny kryssløsning med etablering av gang- og sykkelvei og 
busstopp, se også vedlegg 6. 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

Kollektivtrafikk. 
Det er satt krav til opparbeidelse av busslommer på hver side av krysset. Da vil det bli 
kun 100 meter fra planområdet til busstoppene. Kollektivtilbudet er relativt bra, og 
med busstopp helt inntil planområdet, vil busstilbudet være et godt alternativ til bil. 
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Skolevei 
Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres gang- og sykkelvei langs FV 
164 frem til krysset Ringkollveien/Bånntjernveien. Det vil da bli gang- og sykkelvei 
fra planområdet, langs Ringkolleveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og 
helt frem til skole og barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien er lite 
trafikkert og kryssing av sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig.  
 
Planen bidrar derfor til å tilrettelegge for trygg skolevei for barn i nærområdet.  

 
Internvei 
Det planlegges videre en internvei/matevei inne på området, med en felles avkjøring. 
Videre vil boligene som ligger langs Bånntjernveien få direkte adkomst ut i 
Bånntjernveien. Dette gjelder for 6 boenheter.  

 
Bånntjernveien er privat med fartsgrense på 30km/t.  
 Det planlegges interne gangveier gjennom felles uteoppholdsareal. Det planlegges 
også en sti fra Bånntjernveien, gjennom området, over til Bergtjern og friområdene. 
Dette bidrar til at det blir trygt og enkelt å bevege seg inne på området.  

 
Rikspolitiske retningslinjer 
Det vil, ved gjennomføring av planforslaget, etableres gang- og sykkelvei langs RV 
164 frem til krysset Ringkollveien/ Bånntjernveien. Dette vil si at det blir gang- og 
sykkelvei fra planområdet, langs Ringkollveien, videre langs Øvre Klekkenvei og 
Fløytingen, og helt frem til dagligvare, skole og barnehage. Planen bidrar derfor til å 
tilrettelegge for gode sykkelmuligheter til de ulike aktivitetene.  

 
Hva gjelder forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging, rundskriv T-5/93, må det konkluderes med at området ikke 
ligger spesielt sentralt til og at servicetilbudet i nærområdet er begrenset. På den andre 
siden ligger planområdet i et etablert boligstrøk med god kollektivdekning og med et 
godt utbygd nett av gang-og sykkelvei. 
Utbyggingen vil ikke belaste overordnet vegnett slik at nye tiltak blir nødvendige.  
Planen iverksetter derimot lokale, trafikktekniske tiltak med supplering av gang- og 
sykkelveg, etablering av busslommer og omlegging av Bånntjernveien slik at adkomst 
og kryss med Ringkollveien blir tilfredsstillende.  
 
Støy 
Støyrapporten utarbeidet av Siv.ing. Bjørn Leifsen AS konkluderer med at 
planområdet ikke blir liggende i rød eller gul støysone. Helt inntil Bånntjernveien vil 
det bli gul støysone, men både bygg og gode uteområder blir liggende utenfor gul 
sone.  
 
Det vil derfor ikke bli nødvendig med støytiltak verken på tomter, lekeområder eller 
på fasadene, slik planene nå foreligger.  
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6.8 Miljøoppfølging 
Miljøoppfølgingsplan og anleggsfase: Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan 
samtidig med søknad om igangsetting. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av 
kommunen og skal bla.  

• Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 

• Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden. 
• Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier 

i anleggsperioden.  
• Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes. 
• Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi 

informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.  
 
 
6.9 Universell utforming  
Felles adkomstveier, uteoppholdsarealer og lekeplasser skal ivareta universell 
utforming i den grad dette terrengmessig lar seg gjøre.  
 
Boligene planlegges med husbankstandard som stiller høye krav til tilgjengelighet.  
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6.10 Uteoppholdsareal 
Planen ivaretar kravene i kommuneplanen hva gjelder arealer avsatt til lekeplasser. 
 
Krav til lekeplasser skal utføres ihht. retningslinjer gitt i kommuneplanen: 
”For boligfelt med 5-19 boenheter, er det satt krav om nærlekeplass. Nærlekeplassen 
skal være i maks avstand 50m fra boligene. Minimum størrelse er 200m2.   
Videre skal det for boligområder med over 20 enheter, etableres områdelekeplass i 
tillegg til nærlekeplass. Områdelekeplassen skal være min. 1500m2, å ligge i avstand 
maks 150m fra boligene.”  
 
Da planområdet grenser til store friområder, er det valgt å tilrettelegge for to litt mindre 
lekeplasser, fremfor en stor områdelekeplass. Tilsammen skal de to lekeplassene 
utgjøre et areal på minimum 1500 m2. De to lekeplassene har begge gode solforhold, 
og er beskyttet fra trafikk og støy. Den største lekeplassen er relativ flat, slik at det her 
vil egne seg for ballspill etc. Bebyggelsen danner små tun rundt lekeplassene som ligger 
i sentrum av planområdet. Dette bidrar til å skape trygge uterom med mulighet for gode 
møtesteder. Ulike lekeområder kan også gi ulike tilbud for barn i forskjellige 
aldersgrupper. 
 
Alle boenhetene har private uterom i form av terrasser, balkonger eller takterrasser. I 
tillegg vil det være naturlig med noe private hager for boenhetene på bakkeplan.  

 
Det ligger en sti på området, sør på tomten. Denne forbindelsen skal ivaretas i 
planforslaget, men legges om noe i forhold til dagens trasé.  Stien skal ivaretas slik at 
man får en forbindelse ned til Bergtjern og friområdene. Ny sti vil lede til lekeplassen, 
og videre ut i friområdet. På denne måten kan også lekeplassen benyttes av andre 
beboere i nærområdet.   
 
Det settes krav til utarbeidelse av detaljert utomhusplan ved byggesøknaden. 
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis 
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.   
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Nerbytunet Gnr 103 Bnr 128 m.fl.
Tiltakshaver: Bygg Teknikk AS Dato 15.05.2013

Illustrasjonsplan M=1:500
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1. Situasjonsplan1:500

 
Planen skal tilrettelegge for min, 1500 m2 til lekeplass. Tomten grenser til LNF-
områder i vest hvor også Bergtjern ligger. 
 
 
6.11 Landbruksfaglige vurderinger 
Området er innmarksbeite og har tidligere blitt brukt som landbruksareal og grisehold. 
 
Området har siden nedleggelsen av griseproduksjonen ligget brakk, og står i fare for 
kun å bli et stort kratt som gror igjen. På grunn av problemer med videre drift av dette, 
samt at arealet er dårlig egnet til annen drift, ønskes det nå å regulere deler av 
eiendommen til bolig.    
 
Sør på tomten er det også et stitråkk. Stien flyttes lengre nord på tomten, slik at ny sti 
legges gjennom planlagt lekeareal. På denne måten vil nytt lekeområde også bli 
tilgjengelig for nabohusene. 

 
Løvtrærne i grensen i sør og i vest er verdifulle i den grad at de gir området karakter, 
samt at de vil dempe inntrykket av nærliggende bebyggelse. Det bør derfor være et mål 
å beholde noe av vegetasjonen. Ved nyplanting bør det velges tilsvarende treslag for et 
naturlig inntrykk (bjørk (bør velges ornesbjørk som ikke fremkaller allergi), osp, lønn 
og rogn). 
 
Slik utomhusplanen er illustrert ligger byggegrensen 4 meter fra eiendomsgrensene i 
syd og i vest. Vegetasjonen i tomtegrensene vil derfor kunne beholdes i den grad dette 
er hensiktsmessig. I felles lekeområder ser det ut til å være mulig å beholde noe av 
eksisterende vegetasjon. 
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Snittene viser hvordan bebyggelsen er tilpasset topografien på tomten. 

Nærvirkning: 
Slik planen nå foreligger, vil bebyggelsen ha 2-3 etasjer, plassert langs 
eiendomsgrensene, slik at bebyggelsen sentreres rundt to tun. Bebyggelsen omkring 
tomten består i hovedsak av hvitmalte eneboliger i 1 !- 2etasjer. 
 
Ny bebyggelse ligger orientert mot syd og mot vest, mens nabobebyggelsen ligger i øst 
og i nord. På denne måten vender ny bebyggelse seg vekk fra eksisterende boliger. Ny 
bebyggelsen vil i tillegg ligge lavere enn boligene på østsiden av Bånntjernveien. På 
denne måten vil ny bebyggelse ikke sjenere for allerede etablerte boliger. 
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Fjernvirkning: 
Bebyggelsen trappes i terrenget, slik at boligene følger topografien på tomten.  
Ny bebyggelse vil ligge lavt i forhold til omkringliggende vegetasjonen, og endrer 
derfor ikke fjernvirkningen i vesentlig grad. I tillegg blir ny bebyggelse liggende inntil 
eksisterende bebyggelse i øst og i nord, noe som også bidrar til at fjernvirkningen 
dempes. Den lille kollen vest for planområdet, vil rage høyt over bebyggelsen, og 
silhuetten blir uforandret.   
 
 
6.12 Kollektivtilbud 
Planforslaget vil ikke være av et slikt omfang at det påvirker kollektivtilbudet i 
vesentlig grad. I beste fall vil flere kollektivreisende kunne bidra til å øke antall 
avganger. Planen legger også til rette for etablering av busslommer. 
 
 
6.13 Kulturminner 
Planen får ingen påvirkning for kulturminner. Eksisterende gårdstun ligger utenfor 
planområdet. Ny bebyggelse vil ligge med god avstand til eksisterende tun. Grisehuset 
rives. Dette er av nyere opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige 
kulturmiljøet. 
 
Ny bebyggelse vil bidra til å ramme inn tunet. Samtidig vil ny bebyggelse bygges i en 
moderne stil, som et svar på vår tids arkitektur, og ikke som en kopi av eksisterende 
bebyggelse. På denne måten vil eksisterende bebyggelse tre tydelig frem. 
 
 
6.14 Sosial infrastruktur  
Boligene som planlegges vil være i varierende størrelse og utforming, og derfor egne 
seg for et bredt marked. Med store lekeplasser og rolige, trafikksikre omgivelser vil 
områdene være spesielt godt egnet for barnefamilier. En utbygging på ca. 30 enheter, 
vil kunne omfatte om lag 50-100 beboere. 
 
 
6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et notat knyttet til VA. 
Under følger et lite utdrag: 
 
Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger i 
området. Vedlagt VA-plan skisserer foreslåtte løsninger for vannforsyning og 
spillvannsavløp. Forslag til ledningsdimensjoner er vist på planen under, og er 
minimumskrav ihht. kommunens VA-norm. Endelige dimensjoner på ledninger vil bli 
avklart i forbindelse med den videre detaljprosjektering. 
All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike kommunes VA-norm. 
 
Brannvann tas fra drikkevannssystemet. Det forutsettes at eksisterende ledning har 
brannvannskapasitet. 
Ledningsdimensjonen frem til ny brannkum er 150 med mer. Dette er i henhold til 
Ringerike kommunens VA-norm. 
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Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet enn 
det som planlegges i dag. Området har naturlig avrenning mot Bånntjern, og dette vil 
bli opprettholdt etter utbygging. Utslippspunkt er vist på VA-plan. 
 
Overflatevann fra veger og plasser føres til sandfangskummer og ledes til internt 
overvannsnett. Avløp fra overvannssystem ledes ut i Bånntjern. 
 

 
VA-plan, utarbeidet av COWI. 

 
6.16 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Det vil tilrettelegges for en eller flere, felles renovasjonsløsning langs Bånntjernveien.  
 
6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
ROS-analysen ligger ved planbeskrivelsen som eget vedlegg. Under følger et lite 
utdrag: 
 
Oppsummering: 
Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred, jord- eller flomskred, og det er derfor satt 
til å være lite sannsynlig. Tomten er lett kupert med en markert skålform mot vest. Det 
er ikke registrert fare for ras, skred eller flom. Dersom slike hendelser forekommer, kan 
det få alvorlige konsekvenser.  
 
Sterk vind og skog- og gressbrann kan forekomme, selv om planområdet ikke er 
spesielt utsatt. Ved utbygging av området, reduseres faren for skogbrann, da mye 
vegetasjon vil bli fjernet. Hva gjelder brann, skal det redegjøres for planlagte 
branntiltak ved søknad om igangsetting. 
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Området er registrert med forekomst av alunskifer. Tiltak mot radongass sikres 
gjennom plan- og bygningsloven. Det må foretas enkle tiltak for sikring av 
bygningsmassen som eksempelvis: radonsperre, luftet kjeller el. 
 
Det er ikke registrert viktige naturområder eller kulturmiljø innenfor 
planavgrensningen. Det er derimot registrert funn av ulike arter humle innenfor 
kategoriene livskraftig. Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene til utarbeidelse av 
en rapport/analyse av naturmiljøet, før det gis tillatelse til tiltak. 
 
Hovedadkomsten til området er lagt til Bånntjernveien, hvor det er etablert en 
avkjøring i dag. 

Det etableres rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak før igangsettingstillatelse for boliger innenfor planen. Det 
gjelder gang-/sykkelforbindelse langs Ringkollveien ned til avkjøring Havna 
Hemskogen, busstopp ved Ringkollveien samt ombygging av krysset mellom 
Bånntjernveien og Ringkollveien.  
Trafikksikkerheten vil være avhengig av mange forhold, som bla trafikkmengder, 
hastighetsnivå, siktforhold, trafikksammensetning osv. Som et resultat av den foreslåtte 
utbyggingen vil trafikkveksten være relativt beskjedent, og vi kan ikke se at denne 
veksten vil påvirke ulykkesrisikoen i særlig grad. Trafikksikkerheten vil derimot bedres 
som følge av tiltakene i planen. 
 
Det vil til tider være anleggstrafikk til planområdet, sammen med en byggeplass som 
vil ha noe høye konstruksjoner og liknende frem til byggetiltakene er ferdigstilt. Det 
bør, før bygging igangsettes, sendes brev til naboer slik at man i størst mulig grad 
forbereder nærområdet på hva som skal skje. Det må også vurderes hvorvidt det er 
nødvendig å gjerde inn områder som er under oppføring.   
 
 
6.18 Rekkefølgebestemmelser 

 Planbestemmelsene skal ha følgende rekkefølgekrav i tråd med vedtaket ved varsel om 
politisk oppstart detaljregulering: 

 
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og 

godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene.  

 
2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
 

3. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i 
samsvar med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av 
kommunen: felles avkjørsler og felles lekeplass. Fellesavkjørsler kan bygges 
etappevis.  

 
4. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra 

kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.  
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5. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg fra 
avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet i samsvar med 
utbyggingsavtale. 

 
6. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det, i samsvar med 

utbyggingsavtale, er opparbeidet busslomme nord for Ringkollveien. 
 

7. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i 
Bånntjernveien. 

 
8. Tilknytningen mellom Bånntjernveien og Fv. 164 skal ha vegnormalstandard før det 

kan gis igangsettingstillatelse for boliger.  
 

9. Ved utbygging av området, kreves utarbeidet situasjonsplan i 1:500. Planen skal 
vise løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde 
over 0.5meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, 
parkeringskrav samt adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad 
og godkjennes i kommunen før det gis rammetillatelser for bygging av bygninger 
og anlegg.   

 
10. Før det gis tillatelse til tiltak, skal det foreligge en rapport/utredning knyttet til 

naturmiljø.  
 

11. Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. 
Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.  

a. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 

b. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden. 
c. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier 

i anleggsperioden.  
d. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes. 
e. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi 

informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.  
 

Side 268 av 452



 40 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
7.1 Overordnede planer 
Konsekvenser: 

- Deler av avsatt LNF-område blir tatt i bruk til boligbygging.  
- Arealet er uegnet til gårdsdrift. 
- Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. 
- Iverksetter trafikktiltak. 
- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for overordnete planer. 

 
 
7.2 Landskap 
Konsekvenser: 

- Unngår gjengroing/kratt som følge av at arealene står tomme. 
- Småhusbebyggelsen skal tilpasses tomtens topografi. 
- Silhuetten/Fjernvirkningen bevares. 
- Nærvirkningen endres i liten grad. 
- Noe vegetasjon fjernes, og området åpnes mer opp mot Bergtjern. 
- Eventuelle, bevaringsverdige enkeltobjekter skal bevares. 
- Valg av farger og materialbruk vil bidra til at ny bebyggelse blir dempet i forhold til 

omkringliggende bebyggelse og friområder.  
- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for landskapet. 

 
 
7.3 Stedets karakter 
Konsekvenser: 

- Nærområdet består av boligbebyggelse, friområde og gårdsbruk.   
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for stedets karakter. 
 
 
7.4 Byform og estetikk 
Konsekvenser: 

- Ny bebyggelse tilpasses omkringliggende boligbebyggelse i volumer, høyder, 
materialbruk etc. 

- Boligene skal utformes i moderne stil, tilpasset naturomgivelsene ned valg av duse 
naturfarger.  

- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for byform og estetikk.  
 
 
7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
Konsekvenser: 

- Planen får ingen konsekvens for kulturminnene. Eksisterende gårdstun ligger 
utenfor planområdet. Ny bebyggelse vil ligge med god avstand til eksisterende tun. 
Grisehuset rives. Dette er av nyere opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det 
verneverdige kulturmiljøet. 

- Nytt planforslag får ingen konsekvens for kulturminner/kulturmiljø. 
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7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 1: 
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur”. 
 
Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens paragrafer 8-12. Til å vurdere 
planområdet er det benyttet informasjon fra direktoratet for naturforvaltning, NGU og 
artsdatabanken.  
 
§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk: Planområdet ligger som delvis bebygd 
område. Det er registrert funn av arter i kategorien LC = livskraftig. Dette vil si at 
artene er registrert, men er ikke regnet som truede arter.  
Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller kulturlandskap. Vegetasjon på 
tomten er ikke vurdert som bevaringsverdig.   
 
§9: Føre-var-prinsippet: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av 
vegetasjonen samt bygging på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.  
 
§10: Økosystemtilnærmingen: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av 
vegetasjonen samt bygging på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ 
grad.  
 
§11: Kostnadene ved miljøforringelse: Det vil ut i fra foretatte undersøkelser ikke 
forekommet noen skade på naturmangfoldet.  
 
§12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder: 
Området som tas i bruk er et delvis bebygd område. Ved utvikling av tomten vil det 
legges vekt på gode uteområder med mye grønt. 

 
Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette 
klareres. Vi kan ikke se at en regulering av området kommer i konflikt med 
Naturmangfoldloven.  

 
Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker seg som verneverdig innenfor 
planområdet.  
Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Innenfor området vil ny 
vegetasjon bli tilpasset boligformål med mye gress, lekeplasser og trær. 
 
Eventuelle konsekvenser for naturmangfoldet vil bli omtalt ved kartlegging av 
naturmangfoldet. 

 
 
7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Konsekvenser: 

- Eksisterende sti beholdes, men traséen justeres noe.  
- Planen legger til rette for store, attraktive lekearealer. 
- Vegetasjonen mot Bergtjern tynnes ut, og sikten mot tjernet vil bedres. 
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- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for rekreasjon. 
 
 
7.8 Uteområder 
Konsekvenser: 

- Ny plan legger til rette for etablering av lekeplasser samt private og felles 
uteplasser. Dette vil legge til rette for gode møteplasser. 

- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for uteområdene. 
 
 
7.9 Trafikkforhold 
Konsekvenser: 

- Planen realiserer utbygging av gang- og sykkelvei fra krysset inn til Havna-
Hemskogen og opp til innkjøringen Bånntjernveien. Planen innehar dermed en 
samfunnsviktig sak.  

- Planen realiserer også utbygging av et nytt kryss samt etablering av to busslommer 
- Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2 og 1 

parkeringsplass per boenhet under 60m2, ihht. ”Forskrift om parkering, Ringerike 
kommune, Buskerud, 29.10.2009”.   

- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for trafikkforholdene. 
 

 
7.10 Barns interesser 
Konsekvenser: 

- Det tilrettelegges for barna ved å sikre skoleveien med etablering av gang- og 
sykkelvei.  

- Planen tilrettelegger for attraktive lekeplasser inne på tomten.  
- Det er videre store muligheter for lek og opphold i friområdene samt i nærheten av 

Bergtjern. I dag brukes tjernet kun som skøytebane om vinteren, og det er lite 
bading der på sommerstid. På sikt vil kanskje dette tjernet kunne benyttes også til 
bading, og bli en positiv faktor til nytt boligområde. 

- For å sikre ulykker knyttet til tjernet, kan det være nødvendig å tynne ut 
vegetasjonen på området, slik at sikten mot tjernet bedres. Avbøtende tiltak vil i 
tillegg være å tilrettelegge for gode lekeplasser, slik at spesielt de yngste barna 
synes det er attraktivt å leke på egnet område. 

- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for barns interesser. 
 
 
7.11 Sosial infrastruktur 
Konsekvenser: 

- En utbygging av ca. 30 enheter, vil gi en forventet befolkning på 60-100 personer. 
Av disse vil omlag 30-45 være barn i ulike aldre. 

- Nærmeste barneskole er Vang skole, mens nærmeste ungdomsskole er Haugsbygd. 
Begge disse skolene har god kapasitet. 

- Nærmeste barnehage er Haug barnehage og Smeden barnehage. Begge disse 
barnehagene har barn i alderen 1-5 år. 

- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for sosial infrastruktur.  
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7.12 Universell tilgjengelighet 
Konsekvenser: 

- Felles uteoppholdsarealer og felles lekeplasser skal være universelt utformet i den 
grad dette er oppnåelig.  

- Boligene skal utformes ihht. Husbankstandard.  
- Nytt planforslag får store positive konsekvenser for universell tilgjengelighet.   
 
 
7.13 Energibehov – energiforbruk 
Konsekvenser: 

- Husbankstandard. 
- Alternative kilder til energioppvarming skal vurderes. 
- Noe, økt biltrafikk 
- Etablering av busstopp og ny gang- og sykkelvei. 
- Nytt planforslag får noe negative konsekvenser for energibruken. 

 
 

7.14 ROS 
Konsekvenser: 

- Det er ikke registrert fare for flom. 
- Området er ikke spesielt vindutsatt. 
- Det er noe støy fra RV 164. Hele utbyggingsområde ligger utenfor gul og rød 

støysone. 
- Området er ikke spesielt utsatt med tanke på luftforurensning. 
- Det er enkelt å komme til tomten for utrykningskjøretøy, da det planlegges 

internvei gjennom området.  
- Andre relevante ROS tema: Bergtjern. 
- Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av 

planområdet i tillegg til evt. nye tema som oppstår som følge av planleggingen 
- Nytt planforslag har noe negative konsekvenser med tanke på naturmiljø, landskap 

og støy.  
- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for trafikktiltak, barn- og unge, 

universell utforming og uteområder. 
 
 

7.15 Jordressurser/landbruk 
Konsekvenser: 

- Området er innmarksbeite og har tidligere blitt brukt som landbruksareal og 
grisehold. 

- Det aktuelle arealet er på kun ca.10 mål, og er lite egnet til annet jordbruksformål. 
- Området har siden nedleggelsen av griseproduksjonen ligget brakk, og står i fare 

for kun å bli et stort kratt som gror igjen.    
- Nytt planforslag hindrer gjengroing/kratt. 
- Nytt planforslag har ingen negative konsekvenser for jordressurser/landbruk.  
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7.16 Teknisk infrastruktur 
Konsekvenser: 
- Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger 

i området 
- Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet 

enn det som gjøres i dag. Området har naturlig avrenning mot Bånntjern, og dette 
vil bli opprettholdt etter utbygging.  

- Det må undersøkes nærmere om det er behov for etablering av ny trafo, eller om 
kapasiteten på trafoen som ligger på området er god nok. 

- Vei, se pkt. 7.9. 
- Med utbygging av trafikktiltakene, vil tiltaket får store, positive konsekvenser for 

teknisk infrastruktur. 
 
 

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
 Konsekvenser: 

- Tiltaket får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover det som 
eventuelt måtte avklares i en utbyggingsavtale. 
 

 
7.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Konsekvenser: 
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for næringsinteresser 
 
 
7.19 Interessemotsetninger/naboer 
Konsekvenser: 
- Formålsendring fra LNF til bolig. 
- For å etablere ny gang- og sykkelvei, blir enkelte naboer berørt i form av 

tomteerverv. 
- Ut over dette vil planlagte boliger ikke skjerme/skygge eller være sjenerende for 

etablert boligbebyggelse.  
- Nytt planforslag har små negative konsekvenser for naboene som blir direkte 

økonomisk berørt i form av å måtte avgi grunn til ny gang- og sykkelvei.  
- I tillegg har nytt planforslag få negative konsekvenser for overordnete planer. 
 
 
7.20 Avveining av virkninger 
Konsekvenser: 
- Tiltaket er vurdert i forhold til overnevnte konsekvenser. Konklusjonen er at tiltaket 
omfatter mange svært positive konsekvenser for omgivelsene og at området er godt 
egnet for utvikling av nye boliger. Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte 
naturområder som innbyr ril avslapping og rekreasjon. Gode solforhold og rolige 
omgivelser. Sammen med opparbeidelse av gang- og sykkelvei, utbedring av busstopp 
i umiddelbar nærhet, samt utbedring av krysset, ligger alt til rette for etablering av et 
trygt og godt boligområde. 
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8. Innkomne innspill 
8.1 Liste over innkomne merknader: 

a) Buskerud Fylkeskommune, 07.01.13 

b) Fylkesmannen i Buskerud 

c) Statens vegvesen 

d) Nabo: Jacobsen  

e) Nabo: Bakåsen AS 

f) Nabo: Marit og Svein Løvberg 

g) Nabo: Åsmund Martinsen 

 

8.2 Innspill med kommentarer. Innspillene ligger i tillegg som vedlegg 9: 

 

a. Buskerud Fylkeskommune, 26.11.12. utdrag 

a) De to gårdstunene består av flere eldre bygninger, og framstår som tradisjonelle tun. 
Våningshuset på tomta som planen omfatter, en panelkledd lafta tømmerbygning i én 
etasje, er trolig bygd omkring 1875. Bygningen framstår som autentisk og godt 
ivaretatt. Tunet inneholder også ytterligere et bolighus, en garasje og et grisehus, som 
alle er av nyere dato. Våningshuset på naboeiendommen er trolig oppført tidlig på 
1800-tallet. 
Kommentar: ok. 
 

b) Gårdstunene ligger utenfor planområdet, men vil ha betydning for den planlagte 
utbyggingen. Miljøet som de to tunene danner, vitner om en lang historie som 
tradisjonelt landbruksområde, og inneholder bygninger som i stor grad har beholdt 
opprinnelig utseende. Gårdstunene er sammen et verdifullt kulturmiljø som bør 
ivaretas for framtida.   
Kommentar: ok. Tunene ligger utenfor planavgrensningen. I foreløpig skisseprosjekt 
er ny bebyggelse plassert med god avstand fra tunet. Byggegrensene er satt i en 
avstand 10 meter fra planavgrensningen i nord.  

 
c) Grisehuset nord i planområdet tilhører også gårdstunet nevnt ovenfor. Det er av nyere 

opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige kulturmiljøet. Rivning 
av grisefjøset vil frigjøre plass nord i planområdet. Plangrensa er lagt svært tett opp 
mot gårdstunet. Vi vil anbefale at det legges inn større avstand mellom bebyggelsen i 
gårdstunet og nye boliger innenfor planområdet, og altså at plangrensa flyttes noe mot 
sør. Terrenget har bare en svak helling sørover, slik at to- og firemannsboliger vil 
kunne stenge for siktlinjer og bidra til at gårdstunet blir inneklemt mellom 
bebyggelsen og veien. Ny bebyggelse bør plasseres noe lengre sør enn der grisefjøset 
står i dag.  
Kommentar: Planavgrensningen er lagt nokså tett opp mot gårdstunet, da det er 
ønskelig å benytte felles adkomst med eksisterende bebyggelse. Byggegrensen vil ligge 
med 10 meter fra planavgrensningen i nord. I foreløpig skisseprosjekt er det valgt å 
legge ny bebyggelse enda lengre fra tunet/parkering enn hvor dagens grisefjøs ligger.  
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d) Planlagt gangvei og veikryss påvirker ikke verneverdiene, slik det framstår på tilsendt 

plankart. At noe av utearealet på eiendommen Berg går med til nytt kryss, gjør det 
enda viktigere at ny bebyggelse sør for tunet får noe avstand til eksisterende 
bebyggelse.  
Kommentar: Se kommentar over. 

  
e) Sørlige del av planområdet er ikke avklart i forhold til automatisk fredete 

kulturminner. Fylkeskommunen må derfor foreta en arkeologisk registrering i 
planområdet før vi kan gi en endelig uttalelse til planen. 
Kommentar: Arkeologisk registrering er bestilt per mail 05.04.13, og gjennomføres 
våren 2013. 

 
f) Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging 

av offentlige og større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk 
fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i 
planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Utgifter til slik 
granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10.  
Kommentar: Arkeologisk registrering er bestilt per mail 05.04.13, og gjennomføres 
våren 2013. 
 

 

b. Fylkesmannen i Buskerud, 02.01.13, utdrag 

a) Fylkesmannen vil innledningsvis anbefale at nye boligområder og utviklingsretninger 
for boligområder blir avklart på kommuneplannivå. 
Kommentar: Avklaring av omregulering av dette området skulle normalt vært foretatt 
i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, men fremmes uavhengig av 
dette for å løse problemene med trafikksikkerhetsmessige forhold i området.  

 
Planen realiserer utbygging av gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna-
Hemskogen og opp til innkjøringen Bånntjernveien. Planen innehar dermed en 
samfunnsviktig sak. Planen realiserer også utbygging av et nytt kryss samt etablering 
av to busslommer.  
 

b) Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og nasjonale mål for 
reduksjon av utslipp og klimagasser. Dette er sentrale nasjonale føringer som 
kommunen må legge vekt på ved lokalisering av nye boligområder. Fylkesmannen kan 
i utgangspunktet ikke se at det aktuelle planområdet har en gunstig beliggenhet i 
forhold til disse føringene. Dersom området likevel ønskes utviklet til boligformål, vil 
vi be om at utnyttelsesgraden blir redusert. 
Kommentar: I forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, rundskriv T-5/93, kan det konkluderes med at området ikke 
ligger sentralt til og at servicetilbudet i nærområdet er begrenset. Planområdet ligger 
derimot i et etablert boligstrøk med relativt god kollektivdekning og med et godt 
utbygd nett med gang- og sykkelveger.  
 
Utbyggingen omfatter etablering av om lag 30 boenheter, og vil ikke belaste 
overordnet vegnett slik at nye tiltak der blir nødvendig. Det planlegges lokale 
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trafikktekniske tiltak med supplering av gang- og sykkelveg, etablering av busslommer 
og omlegging av Bånntjernveien, slik at adkomst og kryss med Ringkollveien blir 
tilfredsstillende.  

 
c) Fylkesmannen vil vise til at det ikke er ønskelig å omdisponere viktige 

landbruksarealer til andre formål. Dette bør særlig ikke skje i strid med gjeldende 
kommuneplan.  
Kommentar: Området er tidligere utnyttet til grisehold. Da arealet er lite, er det 
umulig å nytte dette til hensiktsmessig jordbruksdrift. Tomten er derfor i ferd med å 
gro igjen. Som alternativ bruk av området, forslås det derfor nå å tilrettelegge for 
boligbebyggelse.  
 

d) Vi ser positivt på at det skal innarbeides lekeplasser og reguleres gangvei langs 
Ringkollveien. 
Kommentar: Det skal avsettes plass til en eller flere lekeplasser. Videre tilrettelegger 
planen for trafikksikringstiltak i form av utbedring av krysset, etablering av gang- og 
sykkelveg samt nye busslommer.  
 

e) Det må, som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
Kommentar: Det skal utarbeides en rapport vedr. naturmangfoldet sommeren 2013.  
 

f) Planarbeidet må ivareta hensynet til kulturlandskapet, blant annet ved utforming av ny 
bebyggelse.  
Kommentar: Miljøet som de to tunene danner, vitner om en lang historie som 
tradisjonelt landbruksområde, og inneholder bygninger som i stor grad har beholdt 
opprinnelig utseende. Gårdstunene er sammen et verdifullt kulturmiljø som bør 
ivaretas for framtiden. Tunene ligger utenfor planavgrensningen, og vil bli ivaretatt 
gjennom planforslaget.  
 
Videre vil nytt planforslag bevare stien som går fra Bånntjernveien ut i friområdene. 
Arealet som tidligere har vært benyttet til landbruksareal, er nå i ferd med å gro helt 
igjen. En utbygging av området vil derfor hindre gjengroing av arealet. Eventuelle 
bevaringsverdige enkelttrær skal sikres i det videre planarbeidet.  
 

g) Miljøvennlige energiløsninger er et nasjonalt mål, jfr. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk 
klimapolitikk og Nasjonale føringer for kommunal og regional planlegging.  
Kommentar: Ny bebyggelse planlegges utført med Husbankstandard. Dvs. at det settes 
strenge krav til energibruk. 

 
h) Vi forutsetter at nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer får 

støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Miljøverndepartementets 
oppdaterte retningslinje T1442/12 for behandling av støy i arealplanlegging. 
Kommentar: Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en støyrapport av 
Siv.ing. Bjørn Leifsen AS. Rapporten konkluderer med at de planlagte boligene ikke 
blir liggende i gul eller rød støysone. Helt inntil Bånntjernveien vil det bli gul 
støysone, men både bygg og uteområdene blir liggende utenfor gul sone slik 
planskissen nå foreligger. Det vil derfor ikke bli nødvendig med støytiltak, verken på 
tomtene, utearealene/lekearealene eller fasadene. 
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c. Statens vegvesen, brev 14.01.13 

a) For Statens vegvesen er det viktig at nye byggeområder er vurdert i en større 
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør 
være godkjent kommune(del)plan. Området er tidligere uregulert og er avsatt som 
LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det er planer om ytterligere boligutbygging 
i samme område, og det er også i den senere tid etablert en familiebarnehage med 
adkomst via Bånntjernveien og FV 164. Kommunen sier selv i sin saksutredning av 
”denne nye reguleringen på sikt vil kunne utløse flere like saker der utbyggere ønsker 
fortetting i områder som ikke er lagt inn som boligareal i kommuneplanens arealdel.” 
Kommentar: Avklaring av omregulering av dette området skulle normalt vært foretatt 
i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, men fremmes uavhengig av 
dette for å løse problemene med trafikksikkerhetsmessige forhold i området. Dette står 
klart presisert i møtereferatet fra oppstartsmøtet med kommunen, punkt 1.5. Planen 
var oppe til politisk oppstart 29.10.12, hvor rådmannens innstilling var positiv for å 
gå i gang med en detaljregulering av området.  
Vurderinger rundt hvorvidt dette området kan reguleres uten å være i tråd med 
kommuneplanen, er derfor nøye vurdert. Dette området har spesielle rekkefølgekrav 
knyttet til planen, og er vurdert spesielt. Denne planen vil derfor ikke legge føringer 
for andre områder.   
 

b) Tiltaket er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning, kriteriene i § 4, og 
at det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse. Statens vegvesen er ikke 
enig i denne konklusjonen. Vi mener i tillegg at planen omfattes av RPR for 
samordnet areal- og transportplanlegging og kommer i konflikt med disse 
retningslinjenes formål. Statens vegvesen som berørt myndighet er ikke kontaktet i 
forhold til avklaring om kriteriene i § 4 kommer til anvendelse. Vi stiller spørsmål ved 
om det burde vært reist krav om behandling etter forskriften. 
Kommentar: Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om KU, men aktuelle og 
nødvendige temaer skal belyses. Planområdet det nå reguleres for, omfatter et relativt 
lite areal på om lag 11 daa. Tiltaket, med en ramme på i underkant av 30 boenheter, 
får videre få konsekvenser for nærområdet. Ved å belyse de aktuelle konsekvensene 
med tanke på trafikk, støy, naturmangfold mv, vil planforslaget bli tilstrekkelig belyst, 
uten behovet for full konsekvensutredning og planprogram.  
 

c) Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de 
trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større 
utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til 
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares. Normalt kreves 
teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle 
avvik fra vegnormalene må dokumenteres.  
Kommentar: I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en trafikkrapport. Denne 
rapporten konkluderer med at utbyggingen ikke vil belaste overordnet vegnett slik at 
nye tiltak blir nødvendige. Videre ivaretar planen utbygging av gang- og sykkelveg, 
etablering av busslommer samt utbedring av krysset Bånntjernveien/Ringkollveien. 
COWI har utarbeidet detaljerte tegninger for utførelsen av kryssløsning, med detaljer 
rundt siktlinjer, kurvaturer, støttemurer med mer. 
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d) Normal byggegrense for riksveger/fylkesveger er nå 50m/15m med mulighet for 
vegmyndigheten til å fastsette økt byggegrense. Byggegrensen skal blant annet 
vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området.  
Kommentar: I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en støyrapport. 
Støyrapporten konkluderer med at all bebyggelse samt utomhusområder blir liggende 
utenfor gul sone. Det vil derfor ikke bli nødvendig med støytiltak på verken tomter, 
lekeområder eller på fasadene, slik skissene nå foreligger. Byggegrensen til 
Ringkollveien er på over 50 meter.  
  

e) Utbyggingen vil legge opp til bilbasert tilkomst. Av servicefunksjoner er det kun en 
matbutikk ved skolen. Kollektivdekningen må anses å være mangelfull. Boligbehovet 
i området er ikke dokumentert i overordnet plan, og det er lagt opp til høy grad av 
utnytting. Planen må omfatte eventuelle nødvendige trafikktiltak. Her må hele 
fylkesvegen inngå i planområdet, samt omkringliggende veger slik at veg- og 
trafikkforhold langs begge sider avklares i planen. Det er opparbeidet gang- og 
sykkelvei frem til Havna/Hemskogen-feltet. Denne må videreføres frem til kysset med 
Bånntjernveien.  
Kommentar: Planavgrensningen er utvidet til også å omfatte gang- og sykkelveien til 
krysset Ringkollveien/Havna Hemskogen. Ny plan omfatter en utbygging på om lag 30 
boenheter, og vil ikke påvirke trafikkbildet i særlig grad. 

 
Bussen som frekventerer Haug (Hønefoss-Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkoll-
veien på denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i 
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen.  

 
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad 
med bil i forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel er et godt alternativ. 

 
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på 
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt 
mulig å gå.  

 
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå 
den servicen man har behov for der.   
 
 

f) Det må inngås ny gjennomføringsavtale med Statens vegvesen på vegne av Buskerud 
fylkeskommune for tiltak som berører fylkesvegen med tilhørende gang- og 
sykkelveg. Gjennomføringsavtalen fra okt. 2009 for rekkefølgekravene i Andersløkka-
planen innebærer kun venteareal i forbindelse med busstopp på hver side av fv. 164, i 
tillegg til gang- og sykkelveg og del av kryss med Bånntjernveien. Denne avtalen må 
gjennomgås på nytt da utbyggingsvolumet nå økes betraktelig og nye krav er kommet 
inn i det regelverket vi er satt til å forvalte.  
Kommentar: ok. Det vil bli utarbeidet ny gjennomføringsavtale. 
 

g) Det kan bli reist innsigelse til reguleringsplanen dersom våre ansvarsområder ikke er 
tilstrekkelig utredet eller ivaretatt i det videre planarbeidet.  
Kommentar: Før arbeidet med planen ble startet opp, har saken vært oppe til politisk 
behandling. Utarbeidelse av planen har derfor vært drøftet før igangsetting, og det 
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har blitt gitt klarsignal til å gå i gang med å utvikle området til boliger. Planen er 
delvis i tråd med RPR for areal- og transportplanlegging, men må også veise opp mot 
trafikksikkerhetstiltakene som vil sikres som følge av planen. Tiltaket vil i tillegg legge 
bedre til rette for kollektivtrafikken, ved at bussholdeplassene utbedres. Tiltaket er av 
størrelsesorden et relativt lite tiltak, på til sammen om lag 30 boenheter. Kravene til 
støy, trafikksikkerhet, avstand til fylkesvei med mer, ivaretas i planarbeidet.  

 
 

d. Nabo O. Johan og Hanne Jacobsen, 09.01.13 

a) Slik vi har forstått av Plan- og bygningsloven skal en detaljregulering brukes for å 
følge opp kommuneplanens arealdel. Det betyr at det for dette nye boligområdet ikke 
har vært gjenstand for en grundig konsekvensutredning. Det er ikke nevnt noen 
forholdstall, så dette kan innebære mange firemannsboliger for barnefamilier. Dette 
kan potensielt bli et boligområde for 300-400 mennesker som skal bo 6 km fra 
Hønefoss. Med så mange nye boliger blir det en stor belastning på en allerede dårlig 
vedlikeholdt veg. Dessuten har vi forstått at det ikke er tenkt etablert fortau i 
Bånntjernveien, en vei som er så smal at to biler vanskelig kan møtes.  
Kommentar: Se kommentar til brevet over fra SVV, punkt a. 
 

b) Planområdet ligger ca. 6 km fra Hønefoss, så typisk vil dette være boliger for 
barnefamilier der privatbilen vil bli det foretrukne transportmiddel. Per i dag bruker 
barna skolebuss, men i henhold til ny plan, skal det etableres sammenhengende gang- 
og sykkelvei til skolen. Selv om det er kun 2 km til skolen, er det stor høydeforskjell 
mellom lokalisering av skolen og planområdet. Gang- og sykkelveien skal etableres på 
motsatt side av Ringkollveien. Det betyr at skolebarna må krysse en trafikkfarlig veg 
to ganger. Det er per i dag dårlig kollektivdekning i området.  
Kommentar: Se kommentar til brevet over fra SVV, punkt e. 
 

c) Helt siden Andersløkka-planen ble vedtatt i 2003, så har det ligget et rekkefølgekrav 
til planen som dreier seg om å utbedre krysset Bånntjernveien – Ringkollveien. Fordi 
dette krysset ikke var en del av reguleringsplanen, så er det ikke blitt gjort noe med 
dette farlige krysset samt etablert en busslomme som er en del av rekkefølgekravet. 
Det er gjort forsøk på å få grunneier til å avgi grunn for å kunne sikre en god 
avkjøring, men det var ikke mulig. Vi er bekymret for at man nå ser Andersløkka-
planen i sammenheng med den nye planen og åpner for at rekkefølgekravet utgår, 
fordi man har en forventning om realisering av en ny plan der dette blir hensynstatt. 
Selv om det skulle bli et vedtak om en ny plan, er det ingen garanti for at denne planen 
blir realisert og at krysset og busslommene blir etablert.  
Kommentar: Utbedring av krysset, etablering av gang- og sykkelveg, samt 
opparbeidelse av busslommer sikres gjennom planarbeidet, og er et krav for å få 
omregulert området til boligformål.  
 

d) Vi bor på gbnr. 103/197, som grenser inn mot krysset Bånntjernveien/Ringkollveien. 
Ut fra kartutsnittet i varselbrevet, ligger en del av vår eiendom innenfor planområdet. 
Vi forutsetter at dette er en feil, da vi ikke er forespurt om en slik innlemmelse. 
Dessuten vil det kunne gi bindinger for vår tomt, noe vi ikke er interessert i.  
Kommentar: Nye frisiktlinjer vil kun tangere eiendomsgrensen, og blir ikke liggende 
inne på deres tomt. 
 

Side 279 av 452



 51 

e) Det må nevnes at vi, i utgangspunktet, er positive til utbygging og utbedring av krysset 
Bånntjernveien – Ringkollveien. Vi er opptatt av rekkefølgebestemmelsene som er satt 
og at disse følges ubetinget, samt hvilke konsekvenser utbyggingen gir oss og hvordan 
vår tomt blir berørt av saken.  
Kommentar: Rekkefølgebestemmelsene vedr. infrastrukturen som stilles til denne 
planen vil være av stor, positiv betydning for hele nabolaget.  

 

e. Bakåsen AS v/ Jan Braseth, 18.12.12 

a) Da vårt selskap Bakåsen AS som eier av gbnr. 103/12 vil bli sterkt berørt av 
ovennevnte plan, og det ikke er inngått noen avtale om grunnerverv, forbeholder jeg 
meg retten til å komme tilbake til saken når dette eventuelt er avklart.  
Kommentar: Det har blitt avholdt møte med nabo. Berørte parter vil også bli 
informert nærere i den videre prosessen, slik at man i fellesskap kan komme frem til en 
best mulig løsning.  

 

f. Marit Sund og Svein Løvberg, 04.01.13 

a) Vår eiendom inkludert adkomstvei vil påvirkes av forslag til gangvei langs 
Ringkollveien sant endringer i forbindelse med ombygging av krysset Ringkollveien-
Bånntjernveien. Vår eiendom grenser til Ringkollveien, og det er ikke aktuelt for oss å 
avstå noe areal til planlagt gangveg. Dette vil forringe muligheter for planlagt 
utbygging av vår eiendom. Dette vil i tillegg medføre en farlig skjæring mot 
Ringkollveien.  
Kommentar: Ved utforming av ny, offentlig gang- og sykkelvei vil noe areal bli berørt. 
Berørte parter vil bli informert nærmere i den videre prosessen. Det er et mål å 
komme frem til en best mulig løsning som alle kan enes om. Etablering av ny gang- og 
sykkelvei vil være i fellesskapets interesse.  
 

b) Innkjøring til vår eiendom er i krysset Ringkollveien/Bånntjernveien. En eventuell 
ombygging av dette krysset vil måtte medføre endringer for vår veg. Disse endringene 
må selvfølgelig påkostes og utføres av utbygger. Det er videre stor høydeforskjell 
mellom vår vei og Ringkollveien. En evt. gangvei vil gjøre det nødvendig å sikre 
denne veistrekningen med f.eks. gjerde og lignende.  
Kommentar: Nødvendige trafikktiltak/detaljer for utforming av veien, er prosjektert av 
COWI. Tiltakene ligger som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.  

 

g. Åsmund Martinsen, 17.01.13, utdrag 

a) Jeg har lest reguleringsforslaget fra Bygg Teknikk Bolig AS over Nerbytunet og 
saksfremlegget fra Ringerike kommune. Utover veirett så omhandles ikke 
adkomstveien (Bånntjernveien) verken i forslaget til regulering eller i saksfremlegget.  
Privatveien Bånntjernveien er smal og det er alminnelig oppfatning at veien ikke tåler 
mer trafikk enn del allerede er. Det sier seg selv at utbyggingen fører til langt mer 
biltrafikk enn dagens trafikk. Naturlig nok vil trafikken bli sterkt konsentrert om 
morgen og kveld. Også trafikken til og fra Skogtjernen Familiebarnehage vil komme 
på samme tid.  
Kommentar: I henhold til utarbeidet trafikkanalyse, vil trafikkøkningen som følge av 
tiltaket, være ca. 130 kjt/d i Bånntjernveien. Situasjonen i Bånntjernveien er 
blandingstrafikk mellom kjørende og gående. Total feltbredde er ca. 4.5-4.75m. ÅDT 
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vil bli ca. 330 kjt/d, ca. 45 kjt/t i makstimen og skiltet hastighet 40 km/t. I slike veger 
er det ingen krav til separat gang- og sykkelvei. 
 
Planen legger ikke opp til utbedringer av selve Bånntjernveien, men realiserer 
utbygging av gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna-Hemskogen og opp til 
innkjøringen Bånntjernveien. Planen innehar dermed en samfunnsviktig sak. Planen 
realiserer også utbygging av et nytt kryss samt etablering av to busslommer.  
 

b) Det er planlagt lekeplass på Nerbytunet og det er bra. Da Nerbytunet i sin tid ble 
utbygget ble det også anlagt lekeplass, allikevel viste det seg at ungene lekte i veien i 
stedet for å bruke lekeplassen. Det samme vil helt sikkert gjenta seg nå. 
Kommentar: Det skal etableres til sammen lekeplasser på minimum 1500 m2, skjermet 
fra trafikk og støy og med gode solforhold. I tillegg skal det etableres en sti fra 
Bånntjernveien, ned til lekeplassen og ut i friområdet. Dette vil gi lett adkomst til 
attraktive lekeområder.  
 

c) Jeg vil spørre Ringerike kommune om hvilken stilling man tok til trafikksikkerheten 
for kjørende og gående da forslaget til regulering ble behandlet i oktober?  
Nabo har også kommentarer til etablert barnehage etc.  
Kommentar: Spørsmålene er rettet til Ringerike kommune. 

 

 

9. Avsluttende kommentar 
Ny plan er ikke i tråd med kommuneplanen, men er behandlet spesielt da området ligger 
brakk, og da planen sikrer gjennomføring av viktige trafikktiltak. Planarbeidet som nå 
foreligger viser at en omregulering til boligformål kan egne seg godt for dette området. 
Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte naturområder som innbyr til avslapping og 
rekreasjon. Gode solforhold og rolige omgivelser. Sammen med tilrettelagt infrastruktur, 
gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk i umiddelbar nærhet, ligger alt til rette for etablering 
av et godt boligområde. 
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 Nerbytunet 
Plantype: Detaljregulering 

Arkivsak:    

Planvedlegg nr.:   

Analyse utført av:  
  

  
Datert: 15.05.2013   

    

1. Bakgrunn 
I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen. 

2. Metode 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i rundskriv fra Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB). Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan 
og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante 
kravdokumenter. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm., og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er 
med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kun unntaksvis 
kommentert. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

1. Lite sannsynlig: hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 
det er en teoretisk sjanse; skjer sjeldnere enn hvert 100. år 

2. Mindre sannsynlig: kan skje (ikke usannsynlig); skjer ca. hvert 10. år 

3. Sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse; skjer årlig 

4. Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fire kategorier, jf. tabell 1. 

Tabell 1: Konsekvensgrader 

Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

   forsyning mm. 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom reserve-
system ikke finnes 

3. Alvorlig Alvorlig / behandlings-
krevende skade 

Midlertidig / behandlings-
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som medfører 
død eller varig mén, mange 
skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade på 
eiendom 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 2. 

Tabell 2: Samlet risikovurdering 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig grønn gul rød  

2. Lite sannsynlig     

1. Usannsynlig     

Tegnforklaring 

 rød  Tiltak nødvendig 
     gul  Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 
     grønn  Rimelige tiltak gjennomføres 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

3. Uønskede hendelser, risiko og tiltak 

3.1 Analyseskjema 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 3. 

Tabell 3: Sjekkliste over mulige uønskede hendelser 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Er området utsatt for, eller kan planen / tiltaket medføre risiko for: 

1. Erosjon  Lite sannsynlig Alvorlig gul Det er registrert middels fare for erosjon. 
(jordsmonn) 

2. Kvikkleireskred  Lite sannsynlig Alvorlig gul Det er ikke registrert fare for 
kvikkleireskred innenfor eller i nærheten 
av planområdet. 

3. Jord- og flomskred  Lite sannsynlig Alvorlig gul Det er ikke registrert fare for jord- eller 
flomskred innenfor planområdet.  

4. Steinskred, steinsprang NEI     

5. Sørpeskred NEI     

6. Snø-/isras NEI     

7. Sekundærvirkninger av ras/ skred 
(flodbølge, oppdemning, bekkelukking, 
mm.) 

NEI     

8. Elveflom NEI Lite sannsynlig Alvorlig gul Det renner en liten bekk og delvis 
drensrør  langs og delvis inne på 
planområdet i vest. Dette forblir omtrent 
som i dag, se VA-plan. 

Det er ikke registrert fare for flom som 
følge av bekken. 

9. Tidevannsflom, stormflo NEI     

10. Havnivåstigning NEI     

11. Overvannsflom NEI     

12. Isgang NEI     

13. Sterk vind (storm, orkan mm.)  Lite 

sannsynlig 

Alvorlig gul Området er ikke spesielt værutsatt.  
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

14. Skog- eller gressbrann  Lite  
sannsynlig 

Alvorlig gul Når området blir ferdig opparbeidet, blir 
det mindre vegetasjon enn i dag, og 
faren for gressbrann reduseres. 

Det skal redegjøres for planlagte 
branntiltak ved søknad om 
igangsetting.  

15. Radongass  Svært 
sannsynlig 

Alvorlig rød Det er registrert forekomst av alunskifer. 

 Tiltak mot radon sikres gjennom plan- 
og bygningsloven.  

16. Naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.) 

NEI     

17. Andre naturgitte forhold NEI     

Antatte fremtidige klimaendringer - Kan planområdet / tiltaket bli utsatt for: 

18. Økt temperatur  sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       
Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

19. Økt nedbør, tyngre snø  sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       

Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

20. Hyppigere ekstremnedbør  sannsynlig Mindre 

alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       

Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

Området har naturlig avrenning mot 
Bergtjern, og det planlegges ikke å føre 
mer overvann inn på det offentlige 
overvannssystemet enn det som gjøres i 
dag.  

21. Flere vekslingsdøgn (hyppigere 
veksling mellom minus- og 
plussgrader) 

 sannsynlig Mindre 

 alvorlig 

gul Det kan oppstå klimaendringer med 
mildere og kortere vintre, varmere og 
tørrere sommere og mer nedbør om 
høsten. Hele Norge vil oppleve 
ekstreme nedbørsmengder oftere.       

Planområdet er ikke spesielt værutsatt. 

Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Medfører planen / tiltaket fare for skade på: 

22. Sårbar flora  sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Før det kan gis tillatelse til tiltak, skal det 
foreligge en rapport knyttet til naturmiljø. 

Det er registrert enkelte arter i 
kategorien livskraftig. 

23. Sårbar fauna/fisk/vilt NEI     

24. Naturvernområder  Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Før det kan gis tillatelse til tiltak, skal det 
foreligge en rapport knyttet til naturmiljø. 

25. Vassdragsområder  Lite 
sannsynlig 

Alvorlig gul Bergtjern ligger vest for planområdet. 
Tjernet kan utgjøre en fare i forhold til 
drukningsulykker. Avbøtende tiltak vil 
være å tilrettelegge for attraktive 
lekeplasser inne på området, spesielt for 
de minste barna. I tillegg vil tynning av 
vegetasjonen gi bedre sikt mot tjernet. 

Det er ikke registrert fare for flom. 
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

26. Automat. fredete kulturminne NEI     

27. Nyere tids kulturminne/-miljø  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Hovedhuset på Berg, eiendom gbnr. 
103/128, er registrert som annen 
SEFRAK-bygning. Dette huset ligger 
utenfor planavgrensningen, og bevares i 
sin helhet. 

28. Viktige landbruksområder  Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Tomten er egnet til grasdyrking og 
korndyrking, men dårlig egnet til 
potetdyrking.   
 
Dette forholdsvis lille arealet, er uegnet 
til annet virksomhet enn intensiv 
husdyrproduksjon, høner/griser, slik det 
var tidligere. 

29. Andre sårbare områder NEI     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen / tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

30. Vei, bru, knutepunkt  Lite 
sannsynlig 

Alvorlig gul Avkjøringen RV 164/Bånntjernveien 
utformes ihht prosjektert løsning for 
kryss (COWI). 

Avkjøringen til planområdet utformes 
med frisiktsoner. 

Tiltaket sikrer videre utbygging av gang- 
og sykkelveg langs deler av 
Ringkollveien. 

31. Havn, kaianlegg, farleder NEI     

32. Sykehus/-hjem, barnehage, skole, 
kirke, annen institusjon 

 Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Tiltaket på ca.30 enheter kan forvente å 
gi en bosetning på ca. 100 personer. 
Dette utløser ingen krav til barnehage, 
skole el.  

Tiltaket genererer en svært beskjeden 
økning i trafikken. 

Tiltaket sikrer etablering av gang- og 
sykkelveg langs deler av Ringkollveien.  

33. Brannvesen/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar 

NEI     

34. Energiforsyning  Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Bebyggelsen skal utformes med 
husbankstandard som sikrer 
energieffektive løsninger som standard. 

35. Telenett  Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn  

36. Vannforsyning  Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Se rapport vedr. VA-anlegg. 

37. Avløpshåndtering  Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Se rapport vedr. VA-anlegg. 

38. Forsvarsområde NEI     

39. Tilfluktsrom NEI     

40. Område for idrett/lek  Lite 

Sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Det er ikke gjort funn/registreringer som 
tyder på at området benyttes til lek og 
opphold. Det går en sti gjennom 
området ned mot Bergtjern. 

41. Rekreasjonsområde, park  Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

grønn Stien ivaretas, men flyttes til en ny trasè.  

42. Annen infrastruktur NEI     

Virksomhet og drift 
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

Berøres planområdet / tiltaket av: 

43. Støy og vibrasjoner NEI     

44. Støv NEI     

45. Forurenset grunn  Lite 
sannsynlig 

Alvorlig gul Det har tidligere vært grisedrift/grisefjøs 
på tomten. Det settes krav i 
bestemmelsene om at det skal foretas 
geotekniske undersøkelser ved riving av 
grisefjøset.  

46. Forurensning i sjø/vassdrag NEI     

47. Elektromagnetisk stråling NEI     

48. Risikofylt industri mm.  
(kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, 
radioaktiv) 

NEI     

49. Område for avfallsbehandling NEI     

50. Regulerte vannmagasiner med spesiell 
fare for usikker is, endringer i 
vannstand mm. 

NEI     

51. Evt. dambrudd NEI     

52. Oljekatastrofeområde NEI     

53. Gruver, sjakter, steintipper NEI     

54. Annen virksomhetsrisiko NEI     

Medfører planen / tiltaket: 

55. Støy og vibrasjoner NEI     

56. Støv NEI     

57. Forurensning av grunn NEI     

58. Forurensning i sjø/vassdrag NEI     

59. Endring i grunnvannsnivå NEI     

60. Elektromagnetisk stråling NEI     

61. Risikofylt industri mm.  
(kjemikalie/eksplosiv, olje/ gass, 
radioaktiv) 

NEI     

Transport – Er det risiko for: 

62. Ulykke med farlig gods NEI     

63. Begrenset tilgjengelighet til området 
pga. vær/føre 

NEI     

Trafikksikkerhet – Er det risiko for: 

64. Ulykke i av-/påkjørsler  Lite 
sannsynlig 

Alvorlig gul Planen sikrer gjennomføring av gang- 
og sykkelvei langs deler av 
Ringkollveien samt etablering av 
busslommer. Det skal kun etableres en 
avkjøring inn til planområdet, slik at 
situasjonen blir oversiktlig. Frisiktsoner 
sikres i planen.   
Inne på området skal det etableres stier 
for fotgjengere. 

65. Ulykke med gående/syklende  Lite 
sannsynlig 

Alvorlig gul Se kommentar over.  

66. Andre trafikkulykkespunkter  Lite 
sannsynlig 

Alvorlig gul Se kommentar over. 

Sabotasje og terrorhandlinger 

67. Er tiltaket i seg selv et sabotasje- / 
terrormål? 

NEI     

Side 286 av 452



 

PLANNAVN 
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  

   

 

   
 ROS-ANALYSE side 6 / 5 

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

68. Er det potensielle sabotasje-/ terrormål 
i nærheten? 

NEI     
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Tabell 4: Samlet risikovurdering* 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Svært 
sannsynlig 

  X  

3. Sannsynlig  XXXXXX   

2. Lite sannsynlig  XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  

1. Usannsynlig     

* nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå 
kommenteres her nærmere. 

 

3.2 Naturrisiko 
Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred, jord- eller flomskred, og det er derfor satt til å 
være lite sannsynlig. Området er registrert med middels risiko for erosjon av jordsmonnet. 
Dette må hensynstas i den videre byggeprosessen.  

Tomten er lett kupert med en markert skålform mot vest. Det er ikke registrert fare for ras, 
skred eller flom. Dersom slike hendelser forekommer, kan det få alvorlige konsekvenser.    

Sterk vind og skog- og gressbrann kan forekomme, selv om planområdet ikke er spesielt 
utsatt. Ved utbygging av området, reduseres faren for skogbrann, da mye vegetasjon vil bli 
fjernet. Hva gjelder brann, skal det redegjøres for planlagte branntiltak ved søknad om 
igangsetting.  

Området er registrert med forekomst av alunskifer. Tiltak mot radongass sikres gjennom 
plan- og bygningsloven. Det må foretas enkle tiltak for sikring av bygningsmassen som 
eksempelvis: radonsperre, luftet kjeller eller liknende. 

3.3 Sårbare naturområder og kulturmiljø 
Det er ikke registrert viktige naturområder eller kulturmiljø innenfor planavgrensningen.  
Det er derimot registrert funn av ulike arter humle innenfor kategorien livskraftig.  
 
Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene til utarbeidelse av en rapport/analyse av 
naturmiljøet, før det gis tillatelse til tiltak.  
 

3.4 Teknisk og sosial infrastruktur 
Hovedadkomsten til området er lagt til Bånntjernveien, hvor det er etablert en avkjøring i 
dag. 

Det etableres rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak før igangsettingstillatelse for boliger innenfor planen. Det gjelder 
gang-/sykkelforbindelse langs Ringkollveien ned til avkjøring Havna Hemskogen, busstopp 
ved Ringkollveien samt ombygging av krysset mellom Bånntjernveien og Ringkollveien.  

Trafikksikkerheten vil være avhengig av mange forhold, som bla trafikkmengder, 
hastighetsnivå, siktforhold, trafikksammensetning osv. Som et resultat av den foreslåtte 
utbyggingen vil trafikkveksten være relativt beskjedent, og vi kan ikke se at denne veksten vil 
påvirke ulykkesrisikoen i særlig grad. Trafikksikkerheten vil derimot bedres som følge av 
tiltakene i planen. 
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Det planlegges interne gangveier gjennom felles uteoppholdsareal. Det planlegges også en 
sti fra Bånntjernveien, gjennom området, over til Bergtjern og friområdene. Dette bidrar til at 
det blir trygt og enkelt å bevege seg inne på området.  
 

3.5 Virksomhet og drift 
Resultatene for støyberegningene viser at hele reguleringsområdet ligger utenfor 
støysonene. Det er registrert gul støysone tett inntil Bånntjernveien. Alle felles 
lekeplasser/uteoppholdsarealer på bakkenivå ligger også utenfor gul støysone.  

 
Det vil til tider være anleggstrafikk til planområdet, sammen med en byggeplass som vil ha 
noe høye konstruksjoner og liknende frem til byggetiltakene er ferdigstilt. Det bør, før bygging 
igangsettes, sendes brev til naboene slik at man i størst mulig grad forbereder nærområdet 
på hva som skal skje. Det må også vurderes hvorvidt det er nødvendig å gjerde inn områder 
som er under oppføring.   

 

3.6 Sabotasje og terrorhandlinger 
Prosjektet er i seg selv ikke et sabotasje- /terrormål. 

 

4. Litteratur og kilder 
- NGU 

- Direktoratet for naturforvaltning 

- Utredninger av COWI og Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS. 

- Artsdatabanken 

- Askeladden (Databasen for kulturminner) 
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Siv.ing Bjørn Leifsen As 
Hønefoss, 31.1.2013 

REGULERINGSPLAN FOR NERBYTUNET. HAUG RINGERIKE.        

TRAFIKK. 

Utgangspunkt. 

 

Reguleringsplanområdet omfatter ca 11,0 daa som ønskes bebygd med småhusbebyggelse. Ca 
30 enheter er vist på planskissen som pr dato er utarbeidet. 

Planskisse, som også viser planer for omlegging av Bånntjernveien og gang-/sykkelveg langs 
deler av Ringkollveien:  

 

 
 

Området ligger inntil den privateide Bånntjernveien som ender ut i FV 164 Ringkollveien, 
som igjen munner ut i FV 241 Hadelandsveien nede ved Klekke Hotel. 
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Lokalisering. 

 
Området ligger i Haugsbygd og er opprinnelig et spredt bebygd landbruksområde. Men i den 
seinere tid er områdene her stadig blitt fortettet, og noen boligfelt er bygd i denne delen av 
Haugsbygda. Det er Nordberg og Havna Hemskogen, som ligger mellom Hadelandsveien og 
Ringkollveien, Øvre Berg og Nerby som ligger rett på andre siden av Bånntjernveien, samt 
Andersløkka som ligger lenger syd i denne. 
 
Med sin korte avstand til Ringkollen samt meget gode solforhold er dette et populært 
boområde på Ringerike. Det er relativt kort avstand til annen bebyggelse i Haugsbygd 
(Havna, Klekken, Smeden, Harehaugen osv). Områdene her vil ventelig bli videreutviklet mht 
mer bebyggelse. 
 
Til nærmeste butikk er det ca 1,8 km, barneskole, ungdomsskole og kirke ca 2,2 km og 
barnehager 2,0 og 2,5 km. Hønefoss ligger i en avstand av 4-6 km. (Nordsiden-sentrum). 
Klækken Hotel er ca 1,0 km unna. 
 
Dvs at området ikke er sentralt beliggende, men i stor grad er de viktigste funksjonene så nære 
at de kan nås ved å gå eller å sykle. 
 

 

Overordnet vegsystem. 

 
FV 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte FV241 Hadelandsveien. Fra 
Ringkollveien går også Gjermundboveien mot nord, som også ender ut på Hadelandsveien. 
 
Oversiktsbilde av vegsystemet er vist på neste side. Eiendommen der planområdet ligger er 
vist med lyse blå fargeflate. 
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Bånntjernveien vil vi klassifisere som en atkomstveg i spredt bebyggelse, dvs type A3 i hht 
H017. Ringkollveien vil tilsvarende kunne klassifiseres som samleveg Sa2. 
 
Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien er det i dag langsgående gang-
/sykkelveg. Derfra er det sammenhengende gang-/sykkelvegnett ned til sentrum, skole og 
barnehage i Haug. Det er få tjenester helt i nærheten. 
 
Vegnettet i nærområdet til planområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles mindre 
atkomstveger. Se utsnitt av nettkartet til kommunen.  
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Ringkollveien er, med unntak noen få steder, avkjørselsfri. 
 
Ringkollveien ender ut på Fv163 Hadelandsveien nede ved Klækken Hotel. Se kartutsnittet 
nedenfor. Planområdet ligger til høyre på kartet som en del av gnr 103/128. 
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Trafikkdata. 

Dagens trafikk. 

I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 615 kjt/d. Hadelandsveien har en ÅDT 
på 4800. Skiltet hastighet er hhv 50 km/t og 50/80 km/t. 50 km/t i krysset FV241xFv163. 
Bånntjernveien har skiltet hastighet 40 km/t. Trafikken i denne kan ut fra antall boliger som 
sokner til den anslå til ÅDT ca 200 kjt/d. 

En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en bomveg som 
har ca 60 000 passerende pr år. Dvs et ÅDT-bidrag på ca 330 (60 000 x 2/365). Men 
trafikkbelastningen fra denne varierer mye både gjennom året og ukedagene. Mest trafikk er 
det i helger med godt skiføre. Da kan nok trafikken bli betydelig over 330 kjt/d. En tredobling 
er ikke usannsynlig.  

 

Ny trafikk. 

Det planlegges ca 30 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Bånntjernveien på ca 
130 kjt/d. Det aller meste av denne trafikken vil rette seg nedover mot Klekken. 

Ut fra ovenstående vil vi anslå at trafikken fra planområdet vil fordele seg som vist i tabellen 
nedenfor: 

Veg Døgntrafikk Makstime 
(Kl 0730-0830) 

Bånntjernveien 330 kjt/d 45 kjt/t 
Ringkollveien 745 kjt/d 100 kjt/t 
Hadelandsveien 4 930 kjt/d 670 kjt/t 

 

Toppbelastningen i Ringkollveien fra turtrafikken der inntreffer i hovedsak på lørdag og 
spesielt søndag efta, dvs utenom rushtrafikken morgen og aften fra oppsitterne i området. Det 
vil si at makstimebelastningen i Ringkollveien kan bli omtrent det samme som på hverdager, 
eventuelt noe mer i spesielle tilfeller. Men da er trafikken i Bånntjernveien og på 
Hadelandsveien lavere enn gjennomsnittet. 

Dette medfører at en må bruke skjønn mht dimensjonerende trafikkstrømmer.  

 

Kryssutforming 

 
Ringkollveien vil vi karakteriseres som samleveg klasse Sa2 i hht håndbok H017. 
Bånntjernveien som atkomstveg klasse A3. Hadelandsveien som stamveg klasse S1/S4, 
alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon). 
 

Krysset Bånntjernveien X Ringkollveien. 

 
For klasse Sa2 gjelder følgende anbefalinger til vertikalkurvaturen i kryss, i en avstand 60m 
til hver side: 
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Vertikalkurveradius i høybrekk:  ≥400m 
Overhøyde.    ≤8% 
Stigning:    ≤6% 

 
Høybrekksradius (Rv) er vanskelig å fastslå, da vertikalkurvaturen i 60m-sonen på begge 
sider av krysspunktet ikke følger en jamn kurve. Basert på høydeforskjellen mellom 
ytterpunktene 60 m ut fra hver side og høyden i midtpunktet kan Rv fastslås til klart å være 
større enn 400m. Men over kortere strekninger vil radiene variere en del og kan være mindre. 
 
I kryssområdene er vegen relativt rett med tilnærmet takfall, så overhøyde er ikke et problem. 
 
Største stigning i dette tilfellet er ca 6,7%. Det er marginalt over anbefalingene i H017. 
 
 
Siktkrav. 
 
50 km/t gir stoppsikt 45m. Siktkrav er stoppsikt x 1,2, dvs 54m. 
 
Sikten er basert på en øyehøyde 1,1m, med krav om å kunne se hele midten av kjørefeltet. 
 
I siktområdet skal det ikke være noen hindringer høyere enn 0,5m over vegens nivå. 
 
Utgangspunktet for sikthøyden er at en ventende bil i atkomstvegene vil stå ca 0,3 m høyere 
enn vegbanen i fylkesvegen på det stedet (3% helning ut fra vegkanten til hovedvegen).  
 
Vår analyse viser at i begge retninger er sikten bedre enn kravet til 54m. Det skyldes at 
Bånntjernveien ligger på fylling inn til Ringkollveien. 
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Utforming. 
 
Geometrisk utforming er sjekket ut fra følgende: 
 
Kanalisering/trafikkøy i sekundærvegen, høyre- og venstresvingefelt samt svingkurvatur i 
forhold til dimensjonerende kjøretøy. 
 

Trafikkgrunnlag. 

 
Trafikkgrunnlaget er dagens trafikk på Ringkollveien samt ny trafikk i Bånntjernveien. Dvs 
makstimer på hhv 100 og 45. 
 
Ringkollveien antas å være retningsfordelt med ca 70/30, med størst trafikk mot Klekken på 
morgenen, og omvendt på ettermiddagen. Nesten ingen trafikk til/fra Bånntjernveien. 
 
Bånntjernveien antas å være retningsfordelt med ca 90/10, med størst trafikk mot Klekken på 
morgenen, og omvendt på ettermiddagen.  
 
 
Trafikkøy/dråpe i Bånntjernveien. 

 
Vurderes ut fra H263 fig 4.6 om trafikkøy i sekundærvegen (kanalisering): 
 

 
 
Her vil verste situasjon være C=70 kjt/t og B=40 kjt/t. Med disse tall vil kanalisering være 
valgfritt.  
 
Altså ikke behov for trafikkøy i Bånntjernveien. 
 
Venstresvingefelt i Ringkollveien. 

 
Vurderes ut fra H263 fig 4.8. 
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Mht venstresvingefelt vil verste situasjonen være Bv=5 kjt/t og A+B=100 kjt/t.  
 
Dvs at en ikke vil ha behov for et slikt felt.  
 
 
Høyresvingefelt i Ringkollveien. 

 
Vurderes ut fra H263 fig 4.13. 

 
 
Mht høyresvingefelt vil verste situasjonen være Ah=40 kjt/t og A+B=100 kjt/t. Dvs langt 
under behovene for et høyresvingefelt. 
 
Konklusjonen er en ikke trenger å planlegge krysset mellom Bånntjernveien og Ringkollveien 
med kanalisering eller noen former for svingefelt. 
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Hjørnekurvatur. 

 
Pga fremkommelighet for minimum lastebiler bør krysset dimensjoneres for det. Krysset bør 
konstrueres med kontroll av sporingskurve for lastebil, fortrinnsvis med kjøremåte A, men 
kjøremåte B bør også kunne aksepteres da trafikken her er relativt lav.  
 
Det betyr en minste radius på 8m. Bredden på Bånntjernveien i kryssområdet bør minimum 
være 5,0 m. Ønskelig med 5,5m. 
 

Krysset Ringkollveien X Hadelandsveien. 

Dette er et eksisterende kryss som er kanalisert med dråpe i Ringkollveien. Forholdene 
omkring sikt, hjørnekurvatur og svingefelt er gode og ikke analysert her. 

Ny trafikk i dette krysset som følge av utbyggingen i denne planen vil som foran opplyst bli 
ca ÅDT=130, som i makstimen representerer inntil 20 kjt/t. Sistnevnte påvirker 
belastningsgraden for krysset. 

Krysset vil i makstimen få ca 670 kjt i Hadelandsveien og ca 100 kjt i Ringkollveien. Dette er 
beskjedent og langt under kapasiteten et slikt forkjørsregulert T-kryss. Med disse 
forutsetningene har en beregnet belastningsgraden til B=0,3 (morgenrushet). Dvs lav 
belastningsgrad med stor kapasitetsreserve. Belastningsgraden er også så lav at det heller ikke 
er sannsynlig med kødannelse som kan interferere med det nærliggende krysset med Fv163 
Klekkenveien. 

 

Trafikksikkerhet. 

Trafikksikkerheten for kjørende er inkludert i ovenstående krav til vegstandard og –geometri. 
Omtales derfor ikke mer under dette punktet. 
 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og 
kjøremønsteret, kompleksiteten i trafikkbildet. 
 
I denne planen er det satt krav til bygging av gang- og sykkelveg fra krysset 
Ringkollveien/Havna-Hemskogen og opp til innkjøringen til Bånntjernveien, og til nytt kryss 
Ringkollveien/Bånntjernveien.  
 
Med busslommer i hver retning ved krysset med Bånntjernveien vil også trafikksikkerheten 
for kollektivreisende kunnen bli god. Det forutsettes da tilstrekkelig med plass for ventende 
på siden av busslommene. 
 
Trafikksikkerheten langs Ringkollveien vil derfor bli godt ivaretatt. 
 
Kryssituasjonen Ringkollveien x Bånntjernveien vil være oversiktlig med god sikt også for 
myke trafikanter. De lave trafikkmengdene tilsier ikke behov for gangfelt. 
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Sitasjonen langs Bånntjernveien ser ut til å være blandingstrafikk mellom kjørende og gående. 
Total feltbredde er ca 4,5-4,75m. ÅDT vil bli ca 330 kjt/d, ca 45 kjt/t i makstimen og skiltet 
hastighet 40 km/t. Relativt lite tungtrafikk, dvs brede biler. 
 
I slike veger er det ingen krav til separat gang-/sykkelveg. 
 
 

Kollektivtrafikk. 

Bussen som frekventerer Haug (Hønefoss-Haug Hønefoss, rute 223) går i Ringkollveien på 
denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Dvs at kollektivtilbudet her er relativt bra, med 
flere avganger (23 stk) pr dag. Forbindelse med Haug senter ved Hug kirke der skolene og 
butikk er. 
 
Det er satt krav til opparbeidelse av en busslomme på hver side av krysset. Da vil det bli 
busstopp kun ca 100m å gå til buss. 
 
Ut fra stedlig befolkningsgrunnlag må det derfor kunne konkluderes med at kollektivtilbudet 
og tilrettelegging for bruk vha busslommer vil være tilfredsstillende. 
 

Skolevei. 

De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, forholdsvis ca. 
2,0 km og 2,5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehager skjer hovedsakelig med bil, 
da dette av foreldrene kombineres i forbindelse med arbeidsreiser. Men kollektivtilbud og 
avstanden via gang-/sykkelvegnettet gjør at sykkel også kan benyttes. 
 
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på ca. 2,2 
km fra planområdet. Dette er avstander som kan nås med sykkel, men også i en viss grad ved 
å gå. 
 
Det vil ved gjennomføring av planforslaget etableres gang- og sykkelvei langs Fv 164 
frem til krysset Ringkollveien/ Bånntjernveien. Det vil da bli gang- og sykkelvei fra 
planområdet, langs Ringkollveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og helt frem 
til skole og barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien er lite trafikkert og 
kryssing av sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig. 
 
Planen bidrar derfor til å tilrettelegge for skolebarn å ta seg fram til skole (og butikk) vha 
sykkel spesielt, men også ved å gå. 
 

Annen service. 

Rimi er nærmeste dagligvarebutikk ca. 1,8 km fra tomten. Ca. 1,0 km fra tomten ligger 
Klækken hotell. Begge steder kan nås ved å gå eller sykle på gang-/sykkelveger. Buss er også 
til en viss grad mulig. 
 
Til Hønefoss by er det ca 4 km (nordsiden). I praksis vil en måtte benytte buss eller bil for å 
nå den service en har behov for der.  
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Konklusjon. 
 
I forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
rundskriv T-5/93, kan det konkluderes av området ikke ligge sentralt til og at servicetilbudet i 
nærområdet er begrenset, men det ligger i et etablert boligstrøk med god kollektivdekning og 
med et godt utbygd nett med gang-/sykkelveger. 
 
Utbyggingen vil ikke belaste overordnet vegnett slik at nye tiltak der blir nødvendig. 
 
Det planlegges lokale trafikktekniske tiltak med supplering av gang-/sykkelveg, etablering av 
busslommer og omlegging av Bånntjernveien slik at atkomst og kryss med Ringkollveien blir 
tilfredsstillende.  
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Siv.ing Bjørn Leifsen As 
Hønefoss, 16.1.2013 

REGULERINGSPLAN FOR NERBYTUNET. HAUG RINGERIKE. 

STØY. 

Utgangspunkt. 

 

Reguleringsplanområdet omfatter ca 13,5 daa som ønskes bebygd med småhusbebyggelse. Ca 
30 enheter er vist på planskissen som pr dato er utarbeidet. 

 

 
 

Området ligger inntil den privateide Bånntjernveien som ender ut i FV 164 Ringkollveien.  

 

Trafikkdata. 
 

I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 615 kjt/d. (Hadelandsveien har en ÅDT 
på 4800). Skiltet hastighet er hhv 50 km/t og videre nordover 80 km/t.  
Bånntjernveien har skiltet hastighet 40 km/t. Trafikken i denne kan ut fra antall boliger som 
sokner til den anslå til ÅDT ca 200 kjt/d. 
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Det planlegges ca 30 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Bånntjernveien på ca 
130 kjt/d. Det aller meste av denne trafikken vil rette seg nedover mot Klekken. 

Ut fra ovenstående vil vi anslå at trafikken fra planområdet vil fordele seg som vist i tabellen 
nedenfor om 10 år: 

Veg Døgntrafikk Hastighet % tunge kjt 
Bånntjernveien 400 kjt/d 40 km/t 3 
Ringkollveien 900 kjt/d 50 km/t 8 

 

Det er ikke tatt med eventuell støy fra interntrafikk eller andre mindre veger.  

Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal 
medføre vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for 
ekvivalentnivået.  

Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart for området. 

 

Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1521 fra MD. (For 
vegtrafikk er de uendret fra tidligere rundskriv T-1442).  

Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny 
støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.  

Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med støyfølsom 
bruk  

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23 – 07 

55 Lden 70 L5AF 

 

• Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden. 
• Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål gjelder 

i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet. 
• Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 

bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. 
• Beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt 

over balkong- eller terrassegulv. 
• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  
 

Her er trafikken på vegene liten og med lite så tungtrafikk at det neppe går mer enn 10 tunge kjøretøy 
på vegen mellom kl 23 og 07. Maksimalnivå vil derfor ikke bli dimensjonerende mht tiltak. 
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Resultater. 
 
Se vedlagte resultatkart som viser støy som støysonekart for +2m. 
 
Det viser i all enkelthet at feltet ikke blir liggende i rød eller gul støysone. Helt inntil Bånntjernveien 
vil det bli gul støysone, men både bygg og gode uteområder blir liggende utenfor gul sone. 
 
Det vil derfor ikke bli nødvendig med støytiltak verken på tomter, lekeområder eller i fasade (mht 
innestøynivå). 
 
Området kan derfor planlegges uten særskilte hensyn til støynivå. 
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INNLEDNING 

 

Notat viser forslag til VA og overvannshåndtering for Tomteområdet Nerbytunet i Ringerike 
kommune. Det er tenkt etablert ca. 30 boenheter med blanding av enebolig, rekkehus og 4-
mannsbolig. Størrelsen på enhetene vil variere fra ca. 60 til ca. 130 kvm. 
 
Området for planlagt tomteområde er i dag ubebygd og består av en eksisterende eiendom 
der ubebygd areal og fjøs tidligere er brukt til grisehold.  
 
Terrenget er hellende ned mot kote 271 der det er gravd ut en kanal for bortledning av 
grunnvann til nærliggende bekk. Ved befaring i området ble det registrert grunnvann i dagen. 
Grunnforholdene er ikke vurdert men området avgrenset rundt  kote 272 virker bløtt og 
myraktig. Det bør gjøres ytterliggere vurderinger av massenes beskaffenhet/brukbarhet i dette 
området.   
 
VA-anlegget er vist på VA-planen, tegning nr. H210.  
 

EKSISTERENDE SITUASJON 

1.1  Vannforsyning og Brannvann 

 Offentlig vannforsyning i området består av en DN 225 mm vannledning i PVC som 
 ligger i terreng syd for planlagt utbygningsområde, pkt. A på plan. I tillegg til oven-
 nevnte vannledning ligger det en DN 110 vannledning i Bånntjernveien og 1 stk. 
 brannhydrant, punkt C.  
 

1.2  Spillvann og overvann 

 Det går en kommunal spillvannsledning DN 160 i PVC gjennom området, pkt. D på 
 plan. I tillegg ligger det en 160mm PVC spillvannsledning i Bånntjernveien. 
 
 Eksisterende overvannsnett ligger i bånntjernveien med utløp til lokal bekk, pkt. E på 
 plan. Området har nedslagtsfelt ut i Bånntjern 
 

PLANLAGT SITUASJON 
 Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger i 
 området. Vedlagt VA-plan skisserer foreslåtte løsninger for vannforsyning og 
 spillvannavløp. Forslag til ledningsdimensjoner er vist på plan og er minimumskrav i 
 hht. kommunens VA Norm. Endelige dimensjoner på ledninger vil bli avklart i 
 forbindelse med den videre detaljprosjektering.  
 
 All utførelse vil skje i samsvar med  Ringerike kommunes VA-norm. 
 

2.1 Vannforsyning og brannvann 

2.1.1 Ny drikkevannsforsyning 

 Vannforsyning tilknyttes kommunal vannledning, pkt. A. Forslag til trase og 
 ledningsdimensjoner for vannforsyning er vist på vedlagte VA-plan. Eksisterende 
 160mm PVC ledning mellom punkt E til C legges om. 
 
 Ledningsdimensjoner vil bli avklart i  forbindelse med detaljprosjekteringen. 
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2.1.2 Brannvannsforsyning 

 Brannvann tas fra drikkevannssystemet. Det forutsettes at eksisterende ledning har 
 brannvannskapasitet. 
  
 Det etableres en stk. ny brannkum i området, merket BK, i tillegg til eksisterende 
 brannkum merket C. 
 
 Ledningsdimensjon frem til ny brannkum er 150 mm. Dette er i henhold til Ringerike 
 kommunes VA-norm. 

 

2.2  Spillvannshåndtering 

 

 Spillvann forutsettes tilkoblet eksisterende DN 160 spillvannssystem i punkt F. Boliger 
 nord for dette tilkoblingspunktet har selvfall mot punkt F, for resterende boliger vil det 
 ikke være mulig med selvfall, og det må etableres egen pumpestasjon, merket PS1 på 
 VA-Plan.  
 Spillvann må derfor pumpes gjennom en 63mm pumpeledning til eksisterende kum, 
 pkt. F.    
  

2.3  Overvann 

 Overvannsystem er vist på vedlagte VA-plan, tegning nr. H-210. 
 

2.3.1 Overvannshåndtering 

 Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystem enn 
 det som gjøres i dag.  
 Området har naturlig avrenning mot Båntjern, og dette vil bli opprettholdt etter 
 utbygging. Utslippspunkt er vist på VA-Plan. 
 
 Eksisterende  200mm PVC ledning mellom punkt E til C legges om. 
 
 Veger/plasser 
 Overflatevann fra veger og plasser føres til sandfangskummer og ledes til internt 
 overvannsnett. Avløp fra overvannssystem ledes ut i Båntjern. 
 
 Takvann/drenering. 
 Overvann fra takflater og drenering rundt bygg ledes til internt overvannsnett.  
 Avløp fra overvannssystem ledes ut i Båntjern. 
 
 Lokal Drenering  
 Grunnvannstand i området senkes ved å etablere avskjærende drensgrøfter. Dette
 foreslås utført ved å legge drensledning sammen med VA ledninger. Plassering er vist 
 på VA Plan. 
 
 Senkning av grunnvannsstand er vurdert nødvendig på bakgrunn av befaring i 
 området som nevnt i innledning. Her bør det også gjøres en vurdering av konsekvenser 
 av tiltaket mhp. massenes stabilitet ved en grunnvannssenking. Det anbefales derfor 
 at det gjøres en geoteknisk vurdering før bygging.   
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SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING

Sted: Drammen Dato: 15.05.13

Tema: Undertema: Kommentar: 
(for tilbakemelding til 
forslagsstiller og til 
saksframlegget)

1. Har området sikre og 
enkle forbindelser til 
omgivelsene?

Til tjenester og service - Ja, planen sikrer 
utbygging av gang- og 
sykkelvei samt etablering 
av busslommer i nær 
tilknytning til 
planområdet.
- Det skal etableres en sti 
fra Bånntjernveien ut mot 
Bergtjern.

Til sentrum og kollektivtrafikk
Til større grønne områder

2. Yter prosjektet 
kvaliteter til den 
omkringliggende byen/ 
nærområdet/ tettstedet?

Harmoniske ”skjøter” til 
nabolaget

- Det skal etableres en sti 
fra Bånntjernveien inn i, 
og gjennom området. På 
denne måten vil 
lekeplassene bli 
tilgjengelige også for 
beboere utenfor 
planområdet.

Uteområdet åpent for 
allmennheten
Nye forbindelser gjennom 
området?
Funksjoner som trengs i strøket

3. Er eksisterende natur og 
bygninger utnyttet på en 
positiv måte?

Positivt hovedtrekk - Det legges til rette for 
store fellesarealer/ 
lekeplasser med mye 
grønt.
- Eksisterende grisefjøs 
rives.
- Bygningene tilpasses 
terrenget i stor grad .
- Eventuelle 
bevaringsverdige 
enkelttrær skal søkes 
bevart.
- Alle boenhetene er 
gjennomgående med gode 
solforhold og utsikt mot 
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Bergtjern/LNF-områdene.
- Alle boenhetene har 
private uterom mot syd 
eller vest.
- Det skal etableres store, 
felles lekeplasser/ 
utearealer. 
- Eksisterende tun består.

Eksisterende bebyggelse 
innarbeidet i planen
Bevaring av terreng og 
vegetasjon
Rettferdig fordeling av 
herlighetsverdier*

4. Er det effektive skiller 
mellom leke- og 
oppholdsareal, og biler?

Trygt bevegelsesmønster for 
barn, sykkelrundet

- Det skal etableres en 
internvei inne på området. 
Denne veien blir lite 
trafikkert, og vil kunne 
benyttes til lek/opphold, 
sykling mm.
- Store deler av 
parkeringen legges inn i 
bygningsmassen.
- Det tilrettelegges også 
for en større 
parkeringsplass ved 
innkjøringen til 
området/eksisterende 
bebyggelse.
- Det er lite trafikk i 
nærområdet og få 
støykilder.

Parkerings som ikke forstyrrer 
lek og opphold
Parkering som ikke dominerer 
visuelt
Utearealer og bygninger 
skjermet mot støy og 
forurensning
Sikker og enkel underjordisk 
fellesparkering

5. Er utearealene 
differensierte og området 
lett å orientere seg i?

Tydelige skiller mellom areal av 
ulik offentlighetsgrad

- Det vil bli 
avgrensning/klare skiller 
mellom private/offentlige 
uteareal. 
- Området er relativt lite, 
med bebyggelsen plassert 
rundt to tun/lekeplasser. 
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På denne måten blir det 
enkelt å orientere seg.
- Belysning av felles 
uteområder bør vurderes 
ved byggesak.

God størrelsesfordeling mellom 
utearealer
Enkelt å orientere seg i området
God og hensiktsmessig 
belysning

6. Er det avsatt 
tilstrekkelig areal for 
utendørs lek og opphold?

Utearealene tilrettelagt for 
”alle”? Barn, voksne, eldre, 
funksjonshemmede?

- Felles utearealer skal 
være universelt utformet i 
den grad terrenget tillater 
dette.
- Store felles 
oppholdsarealer og 
lekeplasser legger 
forholdene godt til rette 
for gode møteplasser.
- Alle boenheten får 
private terrasser/balkonger 
mot syd eller mot vest.

Tilrettelagt for tilfeldige møter
God plassering og utforming av 
privatareal

7. Er det avsatt 
tilstrekkelig plass til 
praktiske formål 
utendørs?

Enkelt bortsetting av 
barnevogner og sykler?

- Det skal avsettes min. 2 
sykkelparkeringsplasser 
per boenhet.
- Det skal etableres felles 
kildesortering langs 
Bånntjernveien, slik at 
man unngår kjøring av 
renovasjonsbil gjennom 
området.
- Det må avsettes 
tilstrekkelig plass for 
snøopplag. Dette bør 
fremkomme av utarbeidet 
situasjonsplan som skal 
foreligge før utbygging av 
området. 

Praktisk, diskret plassering av 
kildesortering
Tilstrekkelig plass for snølagring

8. Er utearealene 
solbelyste og lune?

Minst ¼ av uteområdet solbelyst 
minst 5 timer eller mer ved 
jevndøgn

- Planområdet ligger 
solrikt til med en helning 
på tomten mot vest. 
Uteområdene vil ha gode 
solforhold hele året.
- Private 
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terrasser/balkonger vil ha 
orientering mot syd og 
vest.
- Tomten er ikke spesielt 
vindutsatt.
- Bygningene er plassert 
rundt to tun hvor 
lekeplassene ligger. På 
denne måten rammes 
uteområdene godt inn, og 
skjermes fra trafikken i 
Bånntjernveien.
- Beplantning og 
vegetasjon bør 
fremkomme av utarbeidet 
situasjonsplan som skal 
foreligge før utbygging av 
området.

Minst 5 soltimer på balkong ved 
jevndøgn
Felles møteplasser og 
lekeplasser plassert i den 
gunstige delen av uteområdet?
Gode prioriteringer mellom sol, 
utsikt og vindskjerming
Bygningene utformet slik at de 
skaper le?
Skaper bygningene gode 
(ute)rom?
Vegetasjonen brukt til å skape 
le?

9. Har utearealene robuste 
materialer, beplantning og 
utstyr?

Arealdisponering som gir lite 
vedlikehold

- Det skal tilstrebes å 
møblere felles 
uteoppholdsarealer med 
benker, søppelkasser ol, 
som tåler å stå utendørs 
gjennom hele året, samt 
som tåler hard bruk...
- Ved nyplantning skal det 
unngås valg av svært 
allergifremkallelige 
vegetasjon som bjørk ol. 
- Markslaget er registrert 
som innmarksbeite, og 
planen ivaretar nok 
jordsmonn til vegetasjon 
på området. 

Utstyr, belegg og beplantning 
som tåler vanlig bruk fra barn og 
voksne
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Ikke allergifremkallende 
vegetasjon
Nok jordsmonn til levedyktig 
vegetasjon

10. Er overvannet lokalt 
håndtert?

Stor andel permeable flater som 
gir infiltrasjon

- Det planlegges å ikke 
føre mer overvann inn på 
det offentlige 
overvannssystemet enn det 
som gjøres i dag. Området 
har naturlig avrenning mot 
Båntjern, og dette vil bli 
opprettholdt etter 
utbygging.

Åpne eller lukkede bassenger?
Estetisk utnyttelse av overvann?
Hvor stor er grønnflatefaktoren?
Har disse grønne flatene god 
kvalitet? (F.eks sedumtak vs. 
vakre trær/ busker)

Har planen andre kvaliteter?
Skriv inn! Og kommenter 
dette i saksframlegget under 
”Rådmannens vurdering”

-Ny plan har gode 
bokvaliteter med nærhet 
til flotte naturområder som 
innbyr til avslapping og 
rekreasjon. Gode 
solforhold og rolige 
omgivelser. 
- Utbygging av 
infrastruktur og ny gang- 
og sykkelvei, samt 
umiddelbar nærhet til 
kollektivtrafikk.
- Store, gode 
uteoppholdsarealer, samt 
lekeplasser som også kan 
benyttes av nabohusene. 
- Gjennomgående 
boligenheter med gode 
solforhold og private 
uterom. 
- Det planlegges 
husbankstandard, noe som 
sikrer høye krav til 
tilgjengelighet, 
energiforbruk og god, 
estetisk utforming.

* Utsikt (til sjø/ vann), tilgang til uteoppholdsareal (felles), gjennomgående leiligheter, sol, le 
lys og lignende
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TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 12/4762  Arkiv: REG 381  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

267/12 Formannskapet 04.12.2012 
151/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.12.2012 
81/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med 
disse tilføyelser: 

a. Nytt utredningstema for Vassdrag 
b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 
c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 
d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6 

2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med 
planprogrammet senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i 
den til enhver tids gjeldende kommuneplan. 

 
3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 

grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen 
parallelt med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med 
konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på 
Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 

 

Sammendrag 
Treklyngen ønsker å legge til rette for en fremtidig industri basert på trevirke. De ønsker 
derfor å lage en områdeplan for å sikre seg nødvendige arealer ved deres nåværende 
arealer på Follum. 

Det kom inn totalt 13 innspill til oppstart og det offentlige ettersynet av planprogrammet. 

Det ble mottatt et innspill på alternativt bruk til bolig av grunneierne på deler av arealene 
som ønskes av Treklyngen. Denne interessekonflikten ble spesielt hørt i det offentlige 
ettersynet. Tilbakemeldingene fra statlige og regionale myndigheter var at denne 
arealkonflikten burde avgjøres på kommuneplannivå. 

Rådmannen mener at planprogrammet med de nye punktene ivaretar de temaer som bør 
utredes i en videre prosess. 

Saken handler om en vanskelig avveining mellom hensyn til næringsliv/arbeidsplasser, bolig 
og idrett/friluftsliv. 
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Rådmannen har vurdert ulike måter å håndtere arealkonflikten på Børdalsmoen, og kommet 
frem til ulike fremgangsmåter som kan være aktuelle. De aktuelle alternative forslagene til 
vedtak gjenspeiler dette. 

 

Innledning / bakgrunn 
Viken Skog har kjøpt Norske Skog Follums industriområde og etablert selskapet Treklyngen.  
De ønsker å starte opp virksomhet igjen på industriområdet og har sett at det er behov for 
større arealer for etablering. Viken skog ønsker derfor å utvide planområdet østover mot 
Hovsmarka. 

Formannskapet har tidligere vedtatt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av kommunens 
eiendom gnr 87 bnr 1 i Hovsmarka til utvikler / kjøper av Follum-området (gnr/bnr 87/575, 
87/7). 

Det er også blitt spilt inn et forslag om boligutbygging på eiendommene 89/1 og 89/3. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er tidligere vært politisk behandlet som oppstart av områdeplan med høring av 
planprogram, og lagt ut offentlig ettersyn. 

 

Formannskapet vedtok 4/12-2012 sak 267/12 følgende: 

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

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

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende planer 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, samt 
de deler av gjeldende reguleringsplan 259-2 Hovsmarka næringsområde vedtatt 
01.11.01 og 353 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som overlappes av ny plan, 
ved vedtak av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. Kommunen vedtar å 
legge planprogram, datert 08.11.2012, for områdereguleringen ut på høring og 
offentlig ettersyn. 

4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og Forskrift 
om konsekvensutredning § 2. 

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

6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk    
      undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare. 

7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser. 

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

Protokolltilførsel som følger saken fremmet av Steinar Larsen (Ap) HMA, og tatt opp av Alf 
Meier (Ap) i Formannskapet: 

Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
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industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres. 

 

Beskrivelse av saken 

 Dagens situasjon 

Planområdet er på ca. 680 daa og omfatter gårds- og bruksnummer 87/1, 89/1 og 89/3 som 
i dag er regulert til friområde og landbruksområde i reguleringsplan 155 «Hovsmarka».  I dag 
brukes Hovsmarka aktivt som et rekreasjons- og friluftsområde, med blant annet turstier, 
lysløype som er rullestoltilpasset og skiskytterarena. Hønefoss brukshund klubb har også 
treningsområde her.  

I tillegg til de nevnte anleggene er det et høydebasseng på områdets høyeste punkt. Ved 
Hov næringsområde er det arealer som benyttes til lagerplass, og det er et 
karosseriverksted der. Hønefoss Skiskytterklubb har i tillegg til anlegget sitt noen brakker og 
lagerhall. 

Området består for det meste av tett skog der hvor det ikke er opparbeidet for 
treningsaktivitet eller for høyspenttrase. Terrenget er et kupert ravinelandskap, med bratte 
skråninger og relativt store høydeforskjeller innenfor et begrenset areal. 

Arealene på Børdalsmoen er i vedtatt kommuneplan lagt ut som landbruks-, natur- og 
friluftsområde. 

Planer under arbeid i området 

Ringerike kommune har satt i gang en områderegulering av deler av Hovsmarka 
næringsområde som omfatter arealbruken for Ringerilshallen. Området er tidligere avsatt til 
byggeområde idrett, og ønskes omregulert til friområder og kombinert bebyggelse- og 
anleggsformål. 

Statens vegvesen jobber med valg av ny trase for E16 over Eggemoen og videre til E16 forbi 
Hønefoss. 

Statnett vurderer sine høyspenttraseer i området. Dette kan på sikt medføre endringer for 
linjene over Hovsmarka. 

Det er, i tillegg, mottatt forslag til utvikling av de private arealene på Børdalsmoen til 
boligområde. 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Skogsindustrien har i den senere tid opplevd store nedleggelser. Dette rammet også Norske 
Skog Follum, og mange arbeidsplasser forsvant i Ringerike etter nedleggelser. Viken Skog 
har kjøpt opp Follum og sett at det er et behov for en ny type skogsbasert industri i 
østlandsregionen. Med Follums sentrale beliggenhet i regionens vei- og jernbanenett, samt 
de betydelige restverdiene i industrielle anlegg og infrastruktur, fremstår dette området 
som kanskje landets mest egnede lokalisering for den nye skogsbaserte industrien. 

I tillegg til de eksisterende områdene på 1400 daa på Follum ønsker Viken Skog å 
omregulere ytterlige 680 daa i Hovsmarka til formålet industri. 
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Med betydelige forespørsler etter flere eneboligtomter i Hønefoss, har grunneierne i det 
aktuelle området på Børdalsmoen også lansert sine egne planer for området. Dette 
innebærer et ønske om å utvikle området for boligformål. 

Gjeldende reguleringsplaner 
De gjeldende reguleringsplanene som gjelder for området er reguleringsplan nr. 155 
Hovsmarka vedtatt 28.11.1985 med formålet friområde og landbruk. Reguleringsplan nr. 
259-2 Hovsmarka Næringsområde vedtatt 1.11.01 som er regulert med formålet parkering 
og friluftsområde for det aktuelle planområde. Reguleringsplan nr. 343 Follum Områdeplan 
vedtatt 31.3.11 som er regulert til grønnstruktur, næringsvirksomhet og industri. 

Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en områderegulering av Treklyngen som er forslagstiller.  

En områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv i utgangspunktet 
forestår alle deler av planprosessen. Det er likevel anledning til å overlate – helt eller delvis 
– til de private å stå for det planfaglige arbeidet. Dette vil være tilfelle for denne planen. 

Områdereguleringen kan utformes så detaljert for deler av planen at det ikke vil være 
nødvendig å følge opp med utarbeidelse av detaljreguleringer i ettertid. Dette vil være 
aktuelt for de deler av planen der bygg allerede er realisert, der det foreligger konkrete 
planer for utvikling, samt for det overordna vegsystemet. For øvrige deler av 
områdereguleringa, vil det være aktuelt å vurdere å kreve at det i sin tur utarbeides egne 
detaljreguleringer. For disse arealene vil det også være aktuelt å kreve oppfølgende ROS – 
analyser. 

Oversiktskart på side 12 i planprogrammet viser foreslått planavgrensning.  

Plangrensene går fra krysset med avkjøring til Follum industriområde i nord. I øst følger 
planen eiendomsgrensen langs E16 Ådalsvegen. I sør grenser planen mot 
høyspentledningene til den treffer nordenden av området regulert til næring i Hovsmarka 
næringsområde. I vest følger, og delvis overlapper grensen mot gjeldende plan for Follum 
industriområde. 

En reguleringsplan av dette omfanget omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger, som 
har til hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
utarbeidelsen av planer. Forskriftens § 2-4 tar for seg hvilke planer som skal 
konsekvensutredes, og i forhold til Follum er følgende punkter avgjørende: 

§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften 

 

d) områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål 

f) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. 

 

Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes 

 

1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2. 

9. Industrianlegg for 

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

Endringer i planprogrammet etter oppstart 
Etter offentlig ettersyn, vil det bli innarbeidet et punkt for alternative planforslag, samt at 
Naturmangfoldloven, Vassdrag, Forurensningsloven og Forhold for myke trafikanter og 
kollektivtrafikk tas inn som enten et nytt punkt, føring eller nytt utredningstema. 

Eiendomsforhold 

Planområdet består av eiendommene gårds- og bruksnummer 87/1 som eies av Ringerike 
kommune, 89/1 som eies av Hans Erik Gamkinn og 89/3 som eies av Ragnhild Borlaug Alme. 

Planprogram for Treklyngen 

Plan – og utredningsprogram for Treklyngen er utarbeidet av COWI på vegne av Treklyngen. 
Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og mål for 
planprogrammet, planstatus, overordnede lover/ forskrifter/ retningslinjer og hvilke 
konsekvensutredninger som må foretas. 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Friområde og LNF-
område. 

Juridiske forhold 

Generelt om krav til planprogrammet 

I forskrift om konsekvensutredninger § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram for 
overordnede planer. Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og 
premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset 
omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å 
omfatte.  

Planprogrammet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert 
og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige 
for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

Forslag til planprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes.  
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Økonomiske forhold  

Utvikling av store arealer til industri vil kunne generere arbeidsplasser både i anleggs- og 
driftsfasen. Antallet arbeidsplasser vil være avhengig av type foretak som etablerer seg.  

 

Deler av planområdet tilhører Ringerike kommune. Formannskapet har i sak 50/12, i møte 
06.03.2012, behandlet en egen sak vedrørende mulig salg av kommunens eiendom 
Hovsmarka. Formannskapets vedtak var: 

 

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

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

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

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

5. Salg av eiendommen skal skje til verditakst eller høyere. 

6. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem opsjonsavtale i tråd med 
forutsetningene i saksfremlegget. Opsjonsavtalen legges frem for politisk behandling 
til endelig godkjenning. 

Formannskapet vedtok 15/1-2013 sak 7/13 å inngå opsjonsavtale om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til Follum Eiendom AS. 

Ved å nedbygge idrettsanlegget innebærer det at tippemidler som er gitt til bygging av 
anlegget må betales tilbake. 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at alle berørte parter i saken blir 
varslet gjennom brev, i tillegg annonseres planarbeidet i lokal presse.  

Vurdering av innspill til bolig 

Forslag til boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) vurdert som et innspill i arealdelen til 
kommuneplanen (grovsiling). 

Det vises til forslag til planprogram i revidering av kommuneplanen, kapittel 5.6 som angir 
hvordan innspill til kommuneplanens arealdel skal behandles: 
 

1. Grovsiling 
Innspill til arealdelen vil først vurderes/siles på et grovt nivå, etter fastsatte kriterier. 
Vurdering og vekting av kriteriene vil avhenge av type innspill, f.eks. nærings- eller 
boligformål. Opplegg for grovsiling og selve grovsilingen vil legges fram som en 
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politisk sak til formannskapet. Innspillene vil blant annet vurderes opp mot 
arealpolitikk fastsatt i nasjonale, regionale og kommunale føringer. Det åpnes ikke 
for nye innspill ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

2. Konsekvensutredning 
Innspill som gjenstår etter grovsilingen vil finsiles/konsekvensutredes etter temaene i 
kapittel 5.3. ROS-analyse av innspillene inngår i KU. 

3. Forslag til ny arealplan 

Det vises videre til planprogrammets kapittel 5.3 med oversikt over temaer som skal inngå i 
konsekvensutredning og vurdering av innspill til kommuneplanen.  

Nedenfor følger en foreløpig vurdering av innspillet ut fra enkelte av temaene. Planlegging 
etter plan- og bygningsloven skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Vurderingene 
nedenfor er gjort i forhold til de konkrete temaer som er aktuelle i innspillet.  

1. Forholdet til nasjonale og regionale føringer 
Nasjonal arealpolitikk når det gjelder bolig er fortetting og transformasjon. 
Byspredning er ikke nasjonal arealpolitikk. Ønsket arealbruk i dette innspillet er 
eneboliger og tomannsboliger. Området er bynært. Men ikke fortetting. Gir et 
boligtilbud som ikke byfortetting kan gi. Et supplement til byutvikling. 

2. Forholdet til kommunens mål, strategier og planer, herunder blant annet: 
a. Gjeldende planstrategi og kommuneplan 
b. Prioriterte områder for utvikling (jf. saker om Livskraftige lokalsamfunn, 

Handels- og byanalysen, Ringeriksregionen mot 2030) 

Utvikling av boligområder i tilknytning til Hønefoss er i tråd med satsingsområdet 
befolkningsutvikling i planstrategien. Gjeldende kommuneplan er dette LNF. 
Hønefoss er satsingsområde i planstrategien. 

3. Landbruk, herunder jordvern 

I JAV er dette klassifisert som mindre sterke landbruksinteresser (Klasse C) 

4. Folkehelse 
God tilgang på nærturområder. Gode solforhold. Til dels bilbasert boligområde. 

5. Risiko- og sårbarhet (flom, skred, radon, ulykker, forurensning, stråling m.m.) 
Lite kjente forhold som kan slå ut i en ROS-analyse, men må vurderes nærmere. 

 

Konklusjon i forhold til innspill om boliger 

Ut fra ovenstående vurderer rådmannen at innspillet om boliger på Almemoen Nord 
(Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for 
kommuneplanrevisjonen parallelt med Treklyngens planer for området. På denne måten 
legges det raskere til rette for en vurdering av muligheten for boliger dersom Treklyngens 
planer ikke fører fram. 

Selv om en går videre med innspillet om boliger, er ikke dette noen garanti / føring for at 
det vil være mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen. Kommuneplanprosessen med 
konsekvensutredninger vil avklare dette og kan gi svar på om det kan utvikles boliger 
dersom Treklyngen ikke gjør bruk av Børdalsmoen. 
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Alternativer 
Ut fra sakens kompleksitet kan det være flere løsninger som er aktuelle. Disse skisseres 
nedenfor som forslag til alternative vedtak. 

‘’0-alternativet’’ 

1. Friluftsområdene i Hovsmarka og Børdalsmoen beholdes og utvikles i tråd 
med dagens planverk. 

‘’Utsettes og tas opp til vurdering i kommuneplanarbeidet’’ 

1. Arealendringer av Hovsmarka og Børdalsmoen tas opp til vurdering i 
pågående kommuneplanarbeidet. 

 ‘’Treklyngen uten Børdalsmoen’’ 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012 uten områdene for 
Børdalsmoen, med disse tilføyelser: 

a) Nytt utredningstema for Vassdrag 

b) Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 

c) Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 

d) Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under 
punkt 6.2.6 

2. Arealendringer av Børdalsmoen tas opp til vurdering i pågående 
kommuneplanarbeid. 

Rådmannens vurdering 

I Treklyngens ønske om å endre nåværende reguleringsformål for områdene Hovsmarka og 
Børdalsmoen, innebærer det store interessekonflikter og spørsmål. Saken handler om en 
vanskelig avveining mellom hensyn til næringsliv/arbeidsplasser, bolig og idrett/friluftsliv. 

Friluftsliv 

I Hovsmarka strider ønsket om å omregulere fra friområde til næring store konsekvenser for 
friluftslivet. Hovsmarka er i dag et godt etablert friområde med utbygd anlegg for aktiviteter 
som ski, rulleski, pil og bue og rullestolbruk. Dette anlegget er også finansiert ved hjelp av 
tippemidler, og har en klausul som sier at disse midlene må betales tilbake dersom anlegget 
rives innen 40 år etter siste tilskudd.  Dette området er også meget sentrumsnært, og ved 
en stadig fortetting og utbygging av Hønefoss, vil dette være en av de få gode grønne 
lungene som er igjen i Hønefoss. Det er derfor viktig å verne om disse områdene. 

 

På Børdalsmoen er det en annen type aktivitet som bedrives i området. Dette er mer et 
turområde hvor uorganisert aktivitet foregår, som blant annet tur med hunden sopplukking 
og jogging. Dette området ligger rett nord for Hovsmarka og er derfor like sentrumsnært. 
Med alle planene som foreligger i og rundt Hønefoss, på bekostning av liknende områder, vil 
en nedbygging enten til næring eller bolig være uheldig for friluftslivet. 
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Næring kontra bolig 

Det foreligger i dag to ulike ønsker for formålsendring på områdene Børdalsmoen. 
Treklyngen ønsker å regulere til næring, mens grunneierne ønsker å reguler til bolig. Dette 
er ofte to formål som ikke er forenlig med hverandre. Ved å etablere næring på området vil 
man kunne skape arbeidsplasser både under og etter etablering av industriområdet. Den 
næringen som Treklyngen ser for seg baserer seg på treet og dens produkter og 
avfallsprodukter. Det er stort behov for trenæringen å få på plass en fremtidsrettet næring. 
Dette tiltaket er ikke viktig kun sett på et regionalt nivå, men faktisk nasjonalt. Hvis 
Treklyngen får til sine visjoner vil dette kunne få fart på trenæringen igjen, og bli ledende 
innen sitt felt. Dette vil igjen redde og etablere mange arbeidsplasser som er både direkte 
og indirekte avhengige av trenæringen. Treklyngens ønske om å regulere til industri vil 
derfor kunne gi kommunen en verdiskapning økonomisk, men også kompetansemessig.  

Grunneierne ønsker på sin side å etablere eneboliger på det aktuelle området. Siden 
Hønefoss er akkurat innenfor en akseptabel pendleravstand til Oslo, vil boligutbygging 
kunne være en riktig utbyggingstrategi for dette området, for å ta en del av den store 
befolkningsveksten i og rundt Oslo. En etablering av eneboligtomter på Børdalsmoen vil 
kunne realisere eneboligdrømmen for en rekke mennesker som ikke har midler nok til å 
realisere den i Osloområdet. Lokalt vil et tilbud av eneboligtomter være et supplement og 
alternativ til en stadig fortetting og høyere utnytting av bebyggelsen. Området ligger akkurat 
på hva som er grensen for hva som kan kalles sentrumsnært. Dette forslaget kan skape 
arbeidsplasser under utbygging av området, og gi en verdiskapning både økonomisk- og 
menneskekapital.  

Dokumentasjon for arealbehov 

I Treklyngens planprogram er det foreslått å regulere om store områder til industri. 
Rådmannen har stilt spørsmålstegn ved Treklyngens behov for disse arealene når det i 
tillegg eksisterer store ubebygde næringsarealer rett nord for Follum på Kilemoen. 
Treklyngen mener imidlertid at behovet er der og at de vil etablere seg der i tillegg til 
områdene i Hovsmarka, og Børdalsmoen. Det spørres om hvorfor Treklyngen er nødt til å 
omregulere disse områdene i slik tidlig fase? Kan ikke utbyggingen skje på Kilemoen først for 
så å bygge ut Hovsmarka og Børdalsmoen, hvis det skulle vise seg at det er behov for dette? 
For at Treklyngen skal kunne vise til at det faktisk er behov for alle disse arealene må dette 
dokumenteres godt.  

Saksgang 

Treklyngen ønsker en områderegulering over hele planområdet. En områdeplan er en 
offentlig plan og er gyldig i evig tid med det formål som det reguleres for. Den store 
konflikten ligger i de ulike interessene for hva Børdalsmoen skal reguleres til, hvor 
grunneierne ønsker det regulert til bolig. Det er ikke heldig å regulere en annen manns 
grunn til et privat forslag som har store spørsmålstegn ved realisering, når grunneierne kan 
vise til stor interesse og realisme i deres prosjekt på deres egen grunn. Dersom kommunen 
vedtar en løsning hvor Treklyngen får lov til å planlegge sitt område på bekostning av 
grunneierne, så må det komme til en enighet mellom Treklyngen og grunneierne om 
avhending av deres arealer. Slik saken står nå er det lang avstand mellom partene. For at 
Treklyngen skal kunne realisere sine planer, er mulig konsekvens at kommunestyret må gå 
inn å ekspropriere på vegne av Treklyngen. Dette må gjøres innen 10 år etter at planen for 
Treklyngen er vedtatt.  
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Siden et planprogram ikke er juridisk bindende for arealene, vil man kunne kjøre to 
parallelle løp for å regulere området på Børdalsmoen. Det ble presisert fra både statlig og 
regionalt hold at arealkonflikten på Børdalsmoen bør avklares på kommuneplannivå. 
Boliginnspillet for Børdalsmoen vil derfor bli behandlet som et innspill for 
kommuneplanrevisjonen.  

Konsekvenser ved valg av de ulike vedtak 

‘’0-alternativet’’ 

Dette alternativet vil være at man opprettholder dagens arealformål og sier nei til 
annen utvikling på arealene. Området vil fremstå likt som i dag med mulighet for å 
utvikle området vider innenfor dagens formål.  

‘’Utsettes og tas opp til vurdering i kommuneplanarbeidet’’ 

Dette alternativet utsetter de innkomne reguleringsforslagene. Forslagene tas opp til 
vurdering og vurderes som innspill til kommunens arealdel i 
kommuneplanrevisjonen. Dette vil føre til at innspillene om Børdalsmoen blir tatt 
opp på kommuneplan nivå. Dette fører også til utsettelse av forslaget til Treklyngen 
for de resterende områdene i Hovsmarka.  

‘’Treklyngen uten Børdalsmoen’’ 

I dette alternativet vedtas Treklyngens Planprogram, uten områdene for 
Børdalsmoen. Dette fører til at Treklyngen kan fortsette sitt arbeid om omregulering 
i Hovsmarka, mens vurderinger for arealendring og hvilke type formål på 
Børdalsmoen gjøres som innspill til kommunens arealdel i kommuneplanrevisjonen. 

‘’Treklyngen’’ 

I dette alternativet vedtas Treklyngens Planprogram. Dette fører til at Treklyngen kan 
jobbe videre med sine planer for hele området, på bekostning av Alme og Gamkinns 
forslag til boligformål på Børdalsmoen. Innspillet om boligformål til kommuneplanen 
på Børdalsmoen vil fremdeles bli vurdert parallelt i kommuneplanarbeidet. Dersom 
ikke Treklyngen oppfyller krav satt til dem, vil området falle tilbake til gjeldende 
formål i den enhver tids gjeldende kommuneplan. 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Dette er en sak med flere interessemotsetninger. Området er også nær Hønefoss og 
avveiningen mellom friluft, næring og bolig er såpass viktig at saken ideelt sett burde vært 
løst gjennom kommuneplanprosessen. Tilbakemeldingene fra statlige og regionale 
myndigheter i det offentlige ettersynet er også at denne arealkonflikten bør avgjøres på 
kommuneplannivå. 

Imidlertid har Treklyngen behov for et vedtatt planprogram så raskt som mulig slik at de kan 
arbeide videre med sine planer og mulige investorer.  

Rådmannen har forsøkt å veie overnevnte dilemmaer og etter nøye vurdering kommet til å 
foreslå at planprogrammet vedtas for hele området men at det ligger en tidsbegrensning 
frem til 31.12.2022 (likt med opsjonsavtalen kommunen har med Treklyngen).  
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Videre foreslås at innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 
grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen parallelt 
med Treklyngens planer for området. På denne måten legges det raskere til rette for en 
vurdering av muligheten for boliger dersom Treklyngens planer ikke fører fram. 

Selv om en går videre med innspillet om boliger, er ikke dette noen garanti / føring for at 
det vil være mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen. Kommuneplanprosessen med 
konsekvensutredninger vil avklare dette og kan gi svar på om det kan utvikles boliger 
dersom Treklyngen ikke gjør bruk av Børdalsmoen. 

 
Saksdokumenter 
Vedlegg 

1. TREKLYNGEN – UTKAST TIL PLANPROGRAM 
2. OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING TREKLYNGEN FOLLUM 
3. TREKLYNGEN – OPPSUMERING OG KOMMENTARER TIL INNSPILL VED OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM 
4. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Ringeriks-kraft AS)* 
5. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Hønefoss og Omegn 

Brukshundklubb)* 
6. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Statens vegvesen)* 
7. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Hilde og Reidar 

Børdalen)* 
8. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Liv Karin og Erling 

Børdalen)* 
9. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Ringerike o-lag 

v/Morten Dåsnes)* 
10. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – UTTALELSE (Hilde Berggren)* 
11. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – INNSPILL (NVE)* 
12. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – SYNSPUNKTER OG MERKNADER 

(Fossekallen IL v/Tom Bondehagen)* 
13. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – MERKNADER (Hans Erik 

Gamkinn og Ragnhild Borlaug Alme)* 
14. KOPI AV BREV (Hans Erik Gamkinn og Ragnhild Borlaug Alme)* 
15. OMRÅDEREGULERING NR. 0605-381 TREKLYNGEN – SYNSPUNKTER (Trine Børdalen 

m/flere)* 
16. TREKLYNGEN – UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM (Fylkesmannen i Buskerud)* 
17. TREKLYNGEN – UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM (Buskerud Fylkeskommune)* 
18. TREKLYNGEN – UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG 

ETTERSYN AV PLANPROGRAM (Ringerike o-lag)* 
19. INNSPILL TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG NY KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE 
20. KART 
21. DIVERSE VEDLEGG 
22. Brev til Ringerike kommune fra Treklyngen datert 16.mai 

 
Vedlegg merket * trykkes ikke i papirversjon. 
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 Ringerike kommune, 25.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Pål Louis Yarra 
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 12/4762-6 Arkiv: L12  

Sak: 267/12

OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING TREKLYNGEN FOLLUM FORSLAG 
TIL PLANPROGRAM

Vedtak i Formannskapet:

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

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

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

4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og 
Forskrift om konsekvensutredning § 2.

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

6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk 
undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare.

7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser.

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

Alf Meiers protokolltilførsel som følger saken:

Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres.
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Behandling i Formannskapet 04.12.2012:

Alf Meier (Ap) tok opp Steinar  Larsens (Ap) protokolltilførsel fremmet i 
hovedkomiteen (HMA):

Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres.

Avstemming:

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt.

Meiers protokolltilførsel følger saken.
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Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

        

 

Follum, 16.mai 2013 

 

 

NÆRINGSSTRATEGI OG AREALBEHOV FOLLUM 

Ringerike kommune ønsker i forbindelse med behandlingen av planprogram for Follum, 
tilleggsopplysninger om aktuell næringsstrategi og arealbehov på Follum.  

I dette brevet redegjøres for dette samt at det knyttes noen tråder til overordnede 
planer og næringsutviklingens samfunnsnytte. 

 

Næringsstrategi 

Det internasjonale konsulentselskapet Pøyry har i samarbeid med Viken skog utredet 
muligheter i en næringsstrategi for Follum. 

Konsulentselskapet har konkludert slik i sin rapport: 

“The opportunities 

High quality sawlogs, pulpwood and processing residues, available in significant volumes 
and at competitive price, can be used as a raw material for various products enjoying 
good markets prospects in the short and also longer term. The decline of paper industry 
has freed up wood resources to be used for new products. 

The industrial infrastructure at Follum supports investments in new, wood based 
manufacturing industry ranging from sawn timber to building products, different 
chemical pulp qualities to various bioenergy and biofuel options.   

The limitations 

The Follum site, even with planned additional land acquisitions, is limited in size and 
availability of easily accessible construction land. The accommodation of all main 
product and process option at Follum (including the sawmill and wood construction 
component production as well as the pyrolysis oil plant, the pulp mill and the synthetic 
biofuel plant) is in practice very difficult to implement and requires all efforts to acquire 
as much additional land as possible. 
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Execution of all major investments at Follum are dependent on successful partnering – 
majority of investments would in all cases be done by a partner. 

Even in optimistic scenarios, it will take several years before any of the industrial 
alternatives considered today can be in production and start to consume major wood 
volumes. In the meanwhile, outlet for particularly pulpwood must be secured.” 

Pøyry skriver videre I sin rapport: 

“The strategy consists of three stages and wood processing platforms. Each concept 
offers several development opportunities. 

1. Building of BioConstruction as foundation for the Follum biorefinery 

• Primary focus on sawmill partnering to launch site development 

• Integrate development through pyrolysis and sawnwood processing 

2. Develop BioMaterial concept 

• Development of Pulp mill concept at Follum offering flexibility and platform for 
development of future success products 

3. Prepare for BioFuels business 

• Biofuel concept development through partnering 

• Sawmill integrate provides synergies for alternative biofuel production 
pathways” 

 

Arealbehov-arealberedskap 

Pøyry påpeker tilgjengelige arealer som en begrensning for gjennomføring av hele 
industristrategien og det sies videre:  «and requires all efforts to acquire as much 
additional land as possible.» 

Rapporten vurderer flere alternative plasseringer av mulig industriutvikling.  På følgende 
sider gjengis noen av de aktuelle. Disse illustrasjonene er ikke ment som forslag til 
detaljert plassering, men som illustrasjoner på nødvendig arealbehov. Utredningen viser 
at gjennomføring av hele næringsstrategien, vil kreve større arealer enn de som 
disponeres i dag. 
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Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføring av alle større investeringer i næringsstrategien er avhengig av 
partnerskap med industrielle og finansielle samarbeidsparter. Størstedelen av 
investeringene vil i stor grad bli gjennomført av slike partnere. 

Treklyngen arbeider løpende med aktuelle partnere og har nylig inngått avtale med 
Avinor gjennom Pan Innovasjon. 

En absolutt forutsetning for å oppnå forpliktende samarbeidsavtaler med nødvendige 
samarbeidsparter, vil være at Treklyngen kan vise til at tilstrekkelige arealer er 
tilgjengelig for gjennomføring av næringsstrategien. I slike sammenhenger holder det 
ikke i lengden med svar som vi arbeider med saken eller vi håper vi får tilgang til 
nødvendige arealer. 

Dette er bakgrunnen for at Treklyngen i denne omgang fremmer forslag til områdeplan 
for Follum inklusive de arealer som Ringerike kommune eier i Hovsmarka og de arealer 
på Børdalsmoen som eies av andre private grunneiere. 

For kommunens arealer i Hovsmarka er det inngått en intensjonsavtale. For arealene på 
Børdalsmoen har partene ikke kommet til enighet om noen avtale. 

 

OVERORDNEDE PLANER OG SAMFUNNSNYTTE 

 

Ringerike kommunes og Buskerud Fylkeskommunes overordnede planer 

Den næringsstrategi som er utviklet for Follum, bygger opp under overordnede politiske 
prioriteringer for utvikling så vel lokalt som regionalt. 

 

Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

Dette er en overordnet plan som tar for seg viktige mål for kommunen i den perioden 
som planen gjelder for. I forhold til dette planarbeidet kan det spesielt nevnes at 
kommunen har en målsetting om å være en god kommune for næringslivet og følgende 
punkter er av kommunens hovedmål: 

 Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende 
virksomheter 

 Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på 
naturressurser i kommunen 

  

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er 

retningsgivende for prioritering av planoppgaver. Det fremgår tydelig av planstrategien 
at næringsutvikling  er et satsingsområde for kommunen. 
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Regional planstrategi for Buskerud 2009 – 2012, Buskerud Fylkeskommune 

Dette er en strategisk plan med bakgrunn i utviklingstrekk og utfordringer i Buskerud, og 

det fokuseres på 8 ulike satsingsområder. Næringsliv er et av disse, og en eventuell 

utvidelse av Follum må ses i sammenheng med ønsket om positiv utvikling for 

næringslivet. 

 

Samfunnsnytte, kompetanse og ringvirkninger 

Vi vil også kort oppsummere forventet samfunnsnytte og lokale ringvirkninger av 
gjennomføring av næringsstrategien på Follum. 

 

• Økt verdiskaping og sysselsetting (være / ikke være) for skogeiere / hogst / 
tømmertransport på Østlandet 

• Sysselsetting i forbindelse med oppbygging av industri / næringsområde. Jobb for 
håndverksyrker, anleggsbransjen, betong-konstruksjoner, mm. 

• Etablering av nye arbeidsplasser på Follum-området (750 – 1000 nye 
arbeidsplasser). Behov for spesialkompetanse. 

• Tilflytting til Ringeriksregionen og oppbygging av lokal kompetanse. 

• Ringvirkninger lokalt – servicenæring, boligmarked, mm. 

 

 

Ole Petter Løbben 

Utviklingssjef 

(sign) 

 

       Asbjørn Moen 

       Prosjektleder 

       (sign) 
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NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  
 

Arkivsaksnr.: 13/1952  Arkiv: REG 303  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas som innspill til kommuneplan og vil gjennomgå prosessen med grovsiling  og 
finsiling.  
 

Sammendrag 
Forslagstiller ønsker å etablere boligeiendommer med frittliggende småhusbebyggelse og 
noe innslag av konsentrert småhusbebyggelse på Hvalsmoen nedre leir. Prosessen med å 
revidere kommuneplan er i gang, og i planprogrammet til kommuneplan vil det være 
informasjon om hvordan innspillene vil grovsiles og finsiles. Gjennom en 
kommuneplanprosess vil man ha mulighet til å vurdere endring fra dagens formål i 
kommuneplan  «annet byggeområde» til boligformål. For å vurdere helheten i byutviklinga 
vil dette tiltaket ses i sammenheng med andre innspill til byutvikling i 
kommuneplanprosessen.  
 
Etter ønske fra grunneier om å fortsette planleggingsarbeidet av Hvalsmoen nedre leir, 
fremmes alternativt vedtak om politisk oppstart av ny reguleringsplan. Tidligere planarbeid 
er gjort etter gammel planlov, og før den siste kommuneplanversjon (30.08.07). Rådmann 
ser derfor behov av å ta en ny oppstart basert på ny planlov. Det tas da sikte på å 
gjennomføre en detaljregulering for hele området innenfor avgrensningen. Forslaget som 
foreligger nå er i tråd med gjeldende kommuneplan, og det er kun en grunneier å forholde 
seg til. Ut fra forskrift om konsekvensutredning er det ikke behov for planprogram og 
konsekvensutredning. Dette er også basert på at det foreligger planprogram fra tidligere og 
at det allerede er gjort vurderinger i søknad om oppstart. Det er allikevel mange av temaene 
som må utredes. Skulle det vise seg å være mer hensiktsmessig med områdeplan, vil 
Rådmann kunne vurdere å endre planform før 1.gangsbehandling.  

 
Innledning / bakgrunn 
Det er tidligere påbegynt forslag til reguleringsplan for hele Hvalsmoen, der Skifte Eiendom 
(Forsvarsbygg) var forslagsstiller og Asplan Viak AS var planleggere. Den planen har ligget 
stille siden 2005, etter at den ble behandlet 1.gang 28.06.04 sak 0099/04 og ligget ute til 
offentlig ettersyn i perioden 03.07.04 - 20.08.04. Til da hadde saken fulgt vanlig saksgang 
med varsel om oppstart og forslag til planprogram, og deretter vedtak av planprogram. 
Planarbeidet fortsatte med å utarbeide plankart, bestemmelser og planomtale inkludert 
konsekvensutredninger. Nedre leirområder er i dette forslaget en tredeling fordelt på 
blandende næringsformål, et større boligområde samt et «grønt» område for campingplass 
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og friluftsliv. En del av bygningene ble planlagt regulert som fredede og bevaringsverdige. 
Strandområdene ble ivaretatt med hensyn til deres naturverdi.  
 
Etter at dette planarbeidet stoppet opp, har det blitt vedtatt ny kommuneplan og området 
har skiftet grunneier. Etter initiativ fra grunneier som er Oddvar Røysi ble det avholdt 
oppstartsmøte 08.04.13 og bestemt at oppstart skulle fremlegges politisk.  
 

Beskrivelse av saken 
Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan 0605_331 Hvalsmoen øvre leir følger veien gjennom området og grenser til 
det som blir reguleringsplan nedre leir. Noe av denne planen oppheves ved ny plan. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. Oddvar Røysi er forslagstiller. Avgrensning er 
vedlagt. 
 
Eiendomsforhold 
Grunneier for hele området er HVALSMOEN AS, Egge Gård, 3514 HØNEFOSS 

 
Forholdet til overordnede planer 

 I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til annet 
byggeområde-fremtidig og idrettsanlegg – nåværende.  

 Energi og klimaplan vedtatt 02.12.10  
 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 
 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene i forbindelse med 
kulturminneundersøkelser før 1. gangs behandling. 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ordinær planprosess ivaretar behov for informasjon og offentlige høringer. 
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Alternativt vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar ny oppstart av 0605_303 detaljregulering for Hvalsmoen nedre 
leir.  
 

2. Planen kan endres til områderegulering før 1.gangsbehandling, hvis det viser seg at 
dette er en mer hensiktsmessig planform. 

 
3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_331 

Hvalsmoen øvre leir, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_303 
detaljregulering/ områderegulering for Hvalsmoen nedre leir.  

 
4. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse for planen 

foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 

 
Prinsipielle avklaringer 
Stier, gangveier, sykkelveier og tilgang for allmenheten er viktig at bevares, og det er også 
nevnt fra forslagsstiller at denne blir ivaretatt i planforslaget. Det skal etableres/videreføres 
gang og sykkelvei gjennom området og legges til rette for gang/sykkelbru mot nord. 

Rekkefølgebestemmelser 

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

 
2.  Brannvann. 
 Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
 brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
 
3.  Fellesanlegg som skal overtas av beboerne i feltet. 
 Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar 
 med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: 
 felles avkjørsler og felles lekeplass. Fellesavkjørsler kan bygges etappevis. 
 
4.  Skolekapasitet. 
 Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra 
 kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret. 

 
5.  Gang- og sykkelveg.   
 Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg er 
 tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Det må også vurderes om det er flere rekkefølgebestemmelser som må innarbeides før 
1.gangsbehandling. 
 

Side 382 av 452



  Sak 82/13 s. 4 
 

   

 

Rådmannens vurdering 
 
Plantype og arealbruk 
Rådmann anser det som tilstrekkelig med detaljregulering uten krav om 
konsekvensutredning i henhold til forskriften om  KU. Det er tidligere påbegynt 
reguleringsplan etter gammel planlov og før kommuneplan som nå foreligger. Siden 
reguleringsplanen, som det foreslås oppstart på nå, er i tråd med gjeldende kommuneplan 
utløses ikke krav om planprogram slik rådmann ser det.  
Naturmangfold og grøntstruktur 
Det er viktig at det legges til rette for at allmenheten har tilgang på områder langs elva og 
gjennom området. Det må ivaretas tilstrekkelig grønnstruktur og friområder. 
Flom og skred 
Det skal vurderes om det trengs utredning på flom og skredfare i området. 
Forurensing i grunn 
Det er antatt behov for å utrede forurensning i grunnen siden det har vært militærleir 
tidligere i dette området.  
Adkomst 
Adkomst til området planlegges via eksisterende bru og fra Hvalsmoen øvre leir. Det bør 
legges til rette for gang og sykkelforbindelse over elva mot nord. 
Universell utforming 
Tiltaket skal ivareta universell utforming. 
Lekeplass 
Det må avsettes plass til lekeplasser i henhold til gjeldende forskrifter. Før det gis midlertidig 
brukstillatelse til tiltaket, skal utearealene være opparbeidet ihht. godkjent utomhusplan. 
Dersom boligene ferdigstilles vinterstid, skal utearealene ferdigstilles senest 01.mai etter at 
midlertidig brukstillatelse er gitt. 
Støy 
Det må vurderes om det trengs støyutredning for boligene og nærområdet. 
Forhold til klima – og energiplanen. 
Energi og klimaplan må legges til grunn for å vurdere dette 
Rådmann viser også til søknad om oppstart og metodikk / temaer som er foreslått utredet 
der.  
 
Samlet vurdering 
Rådmann er positiv til reguleringsplan av Hvalsmoen nedre leir, og ser det som en stor 
fordel at planarbeidet settes i gang igjen etter at det har stått stille etter offentlig ettersyn i 
2004. Hvalsmoen er et flott område med stort potensiale for å lage en bra reguleringsplan.  
 
Siden kommuneplanprosessen er i gang vurderer rådmannen at det er naturlig å behandle 
den i forbindelse med dette. Området er ikke avsatt til boligområde, men til annet 
byggeområde i gjeldende kommuneplan. Bakgrunn for dette er nok at det tidligere var lagt 
opp til mer industri og næring enn det nå legges opp til med en mer rendyrket boligprofil 
med mindre del av næring og lager. 
 
Det foreligger et alternativt forslag til vedtak i saken dersom det er politisk ønskelig å vedta 
oppstart av reguleringsplanarbeidet. 
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Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 

 
Vedlegg 

 Søknad om å gjenoppta reguleringsplanarbeidet for Hvalsmoen Nedre 
Leir Plan 303 «Hvalsmoen». 

 Avgrensning av planen 

 Møtereferat oppstartsmøte 08.04.13 

 Planprogram fra planprosess Øvre Leir 

 Planprogram Hvalsmoen utarbeidet 2004 

 Epost fra Leifsen 30.mai 2013 med rådmannens svar 

 Gjeldende kommuneplan av 30.08.07 * 

 Energi og klimaplan vedtatt 02.12.10 * 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Søknad om å gjenoppta reguleringsplanarbeidet for Hvals-
moen Nedre Leir. Plan 303 «Hvalsmoen». 

Bakgrunn. 

En viser til tidligere forslag til reguleringsplan for hele Hvalsmoen, der Skifte 
Eiendom (Forsvarsbygg) var forslagsstiller og Asplan Viak AS planleggere.  
 
Den planen har ligget stille siden 2005, etter at den ble behandlet 1.gang 
28.06.04 sak 0099/04 og ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 03.07.04-
20.08.04. Til da hadde saken fulgt vanlig saksgang med varsel om oppstart og 
forslag til planprogram, og derpå vedtak av planprogram. Planarbeidet fortsat-
te med å utarbeide plankart, bestemmelser og planomtale inkludert konse-
kvensutredninger. Alle sakspapirer forutsetter vi kommunen har i sitt arkiv.  
 
Kort fortalt var planinnholdet for nedre leirområder en tredeling fordelt på 
blandende næringsformål, et større boligområde samt et «grønt» område for 
campingplass og friluftsliv. En del av bygningene ble regulert som fredede og 
bevaringsverdige. Strandområdene ble ivaretatt mht deres naturverdi. 
 

 

Grunnlaget for å ta opp igjen planarbeidet er altså et langt kommet planarbeid.  

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
Tlf. 909 59283 
bleifsen@online.no 
Org nr. 997 275 675 MVA 
 

Dato 

20.11.12 
Deres ref. 

 

Vår ref. 

Leifsen 
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Oddvar Røysi overtok Hvalsmoen etter at denne planen ble igangsatt. Han 
ønsker nå å videreføre planarbeidet.  

Fra administrasjonen har en blitt bedt om å starte planarbeidet på ny, da det er 
kommet ny planlov.  

 

Planforutsetninger. 
 
Røysi har i dag noe utleie av bygningsmassen på Hvalsmoen, men mye står 
ubenyttet og med store drifts- og vedlikeholdskostnader. Han har også etter 
hvert fått erfaring med hva som er lett og vanskelig å leie ut på dette stedet. 
Erfaringene med dette kan kort beskrives med at bygg av typen lager og 
håndverk/industri er svært lite lønnsomt, da det ikke er særlig etterspørsel et-
ter slike bygg på Hvalsmoen.  
 
En mener også at den påbegynte planen la opp til kombinasjoner av formål 
som går svært dårlig sammen. Industri og lager sammen med boliger og fri-
luftsrettede virksomheter borger for konflikter. Området trenger dessuten å ha 
en tydeligere bruksprofil, spesielt hvis boliger skal være en vesentlig del av 
området. Da må øvrig arealbruk være mere «myk» enn hva planforslaget fra 
2004 la opp til. 
 
I det etterfølgende er vist en del bilder og gitt noen kommentarer som viser 
status for Hvalsmoen i dag og hvilke utfordringer en står ovenfor: 
 

Ortofoto over arealene: 
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Arealoversikt. 

Totalt landareal: Ca 485 daa. 
   

Tettbygd:  Ca 44 daa. (Leirgata). 
   Ca 23 daa vernet (lagerbygg) 
   Ca 21 daa forlegninger 
 
Spredtbygd: Ca 155 daa. Lager, undervisning, verksteder. 
   
Ubebygd:  Ca 265 daa 
    Ca 200 daa god byggegrunn.  

Ca 65 daa øy/friluftsområder.  
 

Konklusjon: Størstedelen av arealene er ubebygd. Men de mest sentrale 
områdene langs den gjennomgående vegen er bebygd og setter visuelt preg 
på området. Store arealer preges av store bygg på spredte og store plasser. 
Dvs svak utnyttelse. 

 

Bygningers og utearealenes preg. 

Generelt bærer byggene selvfølgelig preg av at det har vært en militærleir. 
Dvs forlegninger, verksteder, skolebygg, lagerbygg og skur. 

 

 

Noen bygg er vernet/verneverdige. En del bygg er i god forfatning, mens 
mange er i mindre god forfatning. Noen er spesielle og kan vanskelig an-
vendes til sivil bruk. 
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Uteområder er preget av mange veier med tilhørende store harde flater. En 
del er opparbeidet med plen. Andre steder er sammenhengende naturmark. 
Inviterer til variert bruk. 

 

Side 388 av 452



 

C:\PROSJEKTER\Planer\Hvalsmoen\Oppstart\Søknad om oppstart Hvalsmoen.docx 

5 / 15 

. 

En del av bygningsmiljøene med tilhørende omgivelser gir mange mulig-
heter for ivaretakelse og relativt beskjedne behov for ytre endringer. 
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Dagens bruk. 

Det er en variasjon av leietakere: kontorer, småbedrifter, verksteder, hob-
byvirksomhet. Noe utleies til boligformål (kortsiktig). 

I Leirgata er det noen etablerte leieforhold av kontorarbeidsplasser og 
håndverksbedrifter. De passer godt til dette området og kan med fordel vi-
dereføres, også om en skulle utvikle området der med en del boliger. 

En del bygg som binder store arealer er uten bruk.  

Det er dårlig utleiemarked for kontorer og verksteder/lager. 

Eier må pga krav/ønske om økonomi godta “alle” typer leietakere dersom 
dagens bygninger skal bestå, og ikke være en stor utgiftspost.  

Konklusjon: Dersom denne situasjonen varer, vil Hvalsmoen få et preg av 
stadig lavere bygningsmessig og områdemessig standard. Tendensen kan 
mot industri og lager med mye utelagring. 

Å endre profilen mot f.eks boliger eller andre "myke" formål (kultur, kon-
torer, tjenesteyting, handel), krever handling nå. Mye må rives for ikke å gi 
området et dårlig visuelt preg. 

 

Strategi. 

En mener at utviklingen på Hvalsmoen bør følge følgende strategi: 

1. Hvalsmoen må ha en klar profil/identitet når den bygges ut.  

2. I motsetning til i en by, kan en her ikke blande for mange spriken-
de formål mht trafikk, støy, bygningsmiljø og rekreasjon. Avvi-
kende formål kan i hvert fall ikke være en vesentlig del av områ-
det. Påbegynt reguleringsplan må derfor endres vesentlig, da kom-
binasjonen industri og bolig er uheldig. 

3. Profilen bør være boligområder. Men da kan en i svært liten grad 
ha industri/store næringsbygg her. Hovedformålet boliger vil kreve 
at en del eksisterende lager, verksteder, haller o.l. rives. Både mht 
bruk samt å kunne øke utnyttingen av områdene. 

4. Hvalsmoen kan bli et utmerket boligområde, pga store ubebygde 
områder, bra byggegrunn og god tilgang til grønnstruktur og vann. 
Fine og lett tilgjengelige naturomgivelser.  

Det er noe avstand til byen, men ikke for langt. Ca 1,5km til øvre 
Hønengata der de fleste byfunksjoner finnes.  

Det bør satses på hovedsakelig frittliggende småhusbebyggelse, 
med noe innslag av konsentrert småhusbebyggelse. 
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Om det bygges svært konsentrert og hurtig vil dette, pga områdets 
store arealer, kunne medføre press på sosial infrastruktur.  

 

Profilen kunne ha vært næring/industri. Men det vil i så fall vanske-
liggjøre en vesentlig andel boliger og andre “myke” funksjoner (kul-
tur, fritidsaktiviteter o.l.) Næring/industri kunne kombineres med kon-
torer og håndverk. 

Utstrakt handel antar en ikke å være i tråd med kommuneplan og fyl-
kesplanen. 

 

Gjeldende kommuneplan 
 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som byggeområder og 
grønnstruktur. Se utsnitt nedenfor.  
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Hovedinnhold i planen 
 

Innholdet vil følge standard planinnhold for en områdeplan. Krav til utred-
ninger vil være konsekvensanalyser.  

Planarbeidet frem til 2004 utredet daværende plan i hht til dette, med basis i 
planprogram og høring av dette. Det meste derfra vil ha relevans for den pla-
nen vi nå søker om å videreføre.  

Alle registreringer og stedlige forutsetninger vil være de samme. Mange for-
mål vil også være like, men i ulikt omfang.  

Planen da omfattet også øvre leir. Denne er siden trukket ut som egen plan 
(Plan 333-001) og ble vedtatt i 2009. I den ble også vegen gjennom nedre leir 
samt deler av Fv180 Viulveien og dennes kryss med FV35 planlagt. Se kartet: 

 

 

Virkninger av planen. 

 
Virkningene vil primært være et positivt bidrag til boligtilbudet i Ringeriksre-
gionen. Den vil også bidra til næringsbygg for mindre håndverks- og kontor-
bedrifter som vil integrere seg med boligområder.  

 

Informasjon og medvirkning. 

Dette vil bli gjort gjennom varsel om oppstart av plan med forslag til plan-
program ved brev til berørte parter, annonse i avisa og kommunes hjem-
mesider. Etter det oversendes innkomne merknader til kommunen for en-
delig fastsatt planprogram. Deretter blir det høring av reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 
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Forhold til gjeldende planer og retningslinjer 
 

Nedenstående er en oversikt over lovverk, retningslinjer og planer som 
regnes som aktuelle og premissgivende for tiltaket.  
 
Statlige føringer 

 
• Rikspolitisk retningslinjer for samordnet areal og transportplanleg-
ging 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
• Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser 
• Rikspolitisk retningslinjer for universell utforming 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1521 
• Naturmangfoldloven 
• Kulturminneloven 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• Folkehelseloven 
• Den europeiske landskapskonvensjonen 

 
Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012. 

 
Planstrategien fokuserer bl.a på følgende aktuelle tema: 

- Klima og energi 
- Samferdsel med kollektivtrafikk 
- Satsingsområde for næringsutvikling 
 

 
Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur 

 
Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, distrikts-
senter, lokalsenter og nærsenter. Kjøpesentrene inngår ikke i selve senter-
inndelingen som selvstendige sentre.  
 
Fylkesdelplanen begrenser mulighet for etablering av ordinær publikums-
retta handelsvirksomhet på Hvalsmoen, og den legger noen viktige føring-
er i forhold til hvordan man tenker senterstruktur og etablering av handels-
arealer. Eventuelle handelsarealer innenfor Hvalsmoen vil relatere seg til 
de virksomhetene som ønsker å etablere seg her, og som i hovedsak antas å 
være småbedrifter med mindre salgsvirksomhet. Det er ikke aktuelt å legge 
til rette for kjøpesentra eller vesentlige arealer for handel. 
 
 
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 

 
Dette området på Hvalsmoen er i kommuneplanens arealdel avsatt til «an-
net byggeområde». Dette er relativt uspesifisert. En antar at det ikke legger 
begrensninger på arealutviklingen. 
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Energi- og klimaplan for Ringerike. 

 
Visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike er ”Ringerike skal være et 
forbilde innen energieffektiviseringen, bruk av fornybare energikilder og 
reduksjon av klimagassutslipp.” 
 
Relevante strategier: 

• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder.  
• Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kol-
lektivtrafikk og sykling, og fokus på utslipp fra kjøretøy. 

 
 
Gjeldende reguleringsplaner 

 
Naboområdene omfattes av reguleringsplan nr. 333-01, ”Hvalsmoen Øvre 
Leir”, vedtatt 29.01.09, med siste mindre endring vedtatt 28.05.09. Formå-
lene der er i hovedsak offentlig institusjon og allmennyttig forsamlingslo-
kale. Vegen gjennom nedre leirområde vil bli vurdert på fritt grunnlag 
 
 
Veipakke Ringerike 

 
Rv35 ble i forbindelse med forvaltningsreformen fylkesveg fra 
01.01.2010. 
 
Fylkeskommunen ønsker at planlegging av transportsystemet i Hønefoss 
sees i et langsiktig perspektiv, og at veg, kollektiv og sykkel planlegges i 
sammenheng. 
 
Fylkeskommunen har satt av planleggingsmidler til videre planlegging av 
transportsystem i Hønefoss.  
 
En Ringerikspakke vil starte med å gjennomføre en konseptvalgutredning 
(KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1).  
 
KVU for Ringerikspakken vil avklare aktuelle konsepter (prinsipielle løs-
ninger) som kan løse fremtidige transportbehov knyttet til ønsket arealut-
vikling i Hønefoss med omland. 
 
En tenkt utvikling vil bli at denne delen av Fv35 får mindre trafikk om/når 
det blir omkjøringsveg fra Nymoen til Eggemoen. 
 
 
Utbygging 
 
Planforslaget vil beskrive og illustrere maks utbyggingspotensiale. Bygge-
grenser, høyder, utnyttelsesgrad, parkeringsareal, offentlig tilgjengelige 
stier, veier og utearealer vil bli vist.  
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UTREDNINGSBEHOV 
 
Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konse-
kvenser knyttet til anleggsaktiviteter (transport, fremkommelighet, støy).  
 
Til utbygd situasjon er det knyttet konsekvenser til varige terrenginngrep, 
trafikkavvikling og endret bruk av området. Konsekvenser for hvert enkelt 
utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil være ingen 
utbygging. 
 
Det er lagt opp til å utrede følgende tema: 
 

1. Byggeformål boliger, næringsliv og næringsutvikling 
2. Samferdsel og infrastruktur. 
3. Energi, miljø og klima 
4. Nærmiljø, friluftsliv og idrett 
5. Naturmiljø 
6. Landskapsvirkning 
7. Kulturminner og kulturmiljø 
8. Samfunnssikkerhet 

 
 
Byggeformål boliger, næringsliv og næringsutvikling 

 
Planens vil legge opp til et stort antall boliger. Et røft anslag kan være ca 
200-300.  
 
Antall arbeidsplasser er vanskelig å anslå, da det vil avhenge av hvor 
mange virksomheter som velger å etablere seg her. Anslår ca 50. 
 
 

Utredningstema. 
 
Det skal utredes hva slags type boliger som passer her samt hva slags næ-
ring som bør tillates innenfor planområdet. Følgene for sosial infrastruktur. 
 
 
Samferdsel og infrastruktur 

 
Området har adkomst fra Rv35 via nytt kryss med Viulveien. Trafikksitua-
sjonen er oversiktlig. Atkomst også fra Øvre Leir må vurderes. Jfr den 
smale brua over Randselva. 
 
Det er gang- og sykkeltrafikk langs Rv35 frem til Hønengata.  
 
Kollektivtilgangen til og fra Hvalsmoen er med buss. Pr i dag er det be-
grenset kollektivdekning til planområdet.  
 
Det vil bli etablert parkeringsplasser i tilknytning til næringsområdene.  
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Det er etablert vann- og kloakkanlegg på området. Det antas at anleggene 
er dimensjonert til å dekke fremtidig påkobling, men kapasiteten må utre-
des. 
 
Området har i dag god strømforsyning.  
 
Hvalsmoen ligger utenfor konsesjonsområdet for Hønefoss fjernvarme AS.  
 
 
Utredningstema 
 
Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse som vil si noe om forventet trafikk-
belastning og konsekvenser for det overordna vegnettet, samt det interne 
vegsystemet. 
 
Det skal redegjøres for sikkerheten til gående og syklende utenfor og in-
nenfor planområdet. En tilknytning nordover til Lundstad i bru vurderes. 
 
Utredning av kollektivtilbudet i dag, og en vurdering av et fremtidig be-
hov. 
 
Det må redegjøres for kapasitet på vann- og avløpsanlegg samt vannforsy-
ning, og en eventuell utvidelse av dette.   
 
Håndtering av overflatevann som en følge av økte harde flater vurderes. 
 
 
Energi, miljø og klima 

 
Biltrafikken fra Rv35 og planlagt virksomhet antas å ikke føre med seg 
vesentlig mer støy for bebyggelse i nærheten eller langs tilførselsvegene. 
 
Nye boliger og virksomheter vil bidra lite til luftforurensning. 
 
Det har vært militær aktivitet innenfor planområdet, så det antas at grun-
nen innen planområdet noen steder kan være forurenset. 
 
En utvidelse av planområdet vil tilrettelegge for en stor bygningsmasse 
som vil kreve oppvarming. Bebyggelsen vil kunne være ulike typer. 
 
Utredningstema 
 
Miljøvennlige energiløsninger utredes, i tillegg til strøm- og kabeltilførsel. 
 
Tiltakets konsekvenser for RPR Areal- og transport synliggjøres. 
 
Konsekvenser for nærliggende boligområder som en følge av mer biltra-
fikk. 
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Det vil bli utarbeidet et støysonekart for området med tilførselsveger. 
 
 
Nærmiljø, friluftsliv og idrett 

 
Området er omkranset av elv på alle kanter. Utenfor der er det landbruks-
områder med noe bebyggelse. Området er godt tilrettelagt mht friluftsliv 
og idrett. 
 
 
Utredningstema 
 
Det må vurderes tiltak for å opprettholde tilgangen til grøntområdene og 
elva vha stier og grøntområder mot Randselva. 
 
 
Naturmiljø. 

 
Området er registrert av Asplan Viak AS. Dette kan benyttes og kommen-
teres mht kravene i Naturmangfoldloven. 
 
Utredningstema 
 
Det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig be-
slutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven blir vurdert og fulgt opp. 
 
Det antas at eksisterende registeringer er gode nok i forhold til å belyse 
konsekvensene for biologisk mangfold innenfor området. Konsekvensene 
for biologisk mangfold må vurderes opp i mot ønsket virksomhet og tillig-
gende områder. 
 
 
Landskapsvirkning. 

 
Landskapsbildet vil bli vurdert, og tiltaket dokumenteres i form av foto-
montasje og illustrasjoner. Både nær og fjernvirkning vurderes. 
 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det foreligger i den igangsatte planen fra 200 et omfattende materiale mht 
nyere tids kulturminner og –miljø. Dette vil bli lagt til grunn nå. Automa-
tisk fredede kulturminner vil bli registrert av Fylkeskommunen, dersom 
det allerede ikke er gjennomført. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse, samfunnssikkerhet 

 
I henhold til Plan- og bygningslovens skal det gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planer for utbygging. Hensikten med analysen er å 
forebygge risiko og sårbarhet for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig 
infrastruktur og materielle verdier.  
 
Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan bli utsatt for uli-
ke farer som f.eks skred, eller bli eksponert for farlige kjemikalier eller 
gasser av hendelser i nærliggende virksomheter som håndterer slike stof-
fer.  
 
Metodikk og avgrensning 
 
Det legges opp til en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert 
hendelsesbasert risikoanalyse. Risiko i anleggsperioden skal vurderes. 
 
Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I 
analysen skal utfallet avgrenses ved at vi ser på hendelser som kan føre til 
ulykker med tap av menneskeliv. 
 
Vurderinger og antakelser skal baseres på foreliggende dokumentasjon for 
prosjektet og aktiviteter i nærområdet. 
 
Hovedtema som skal vurderes: 
 

Natur- og miljøforhold: 
• Overvann 
• Skog- og gressbrann 
• Ekstrem nedbør. Flom. 
• Grunnforhold 

 
Menneskeskapte forhold: 

• Storbrann 
• Ulykker med transportmidler 
• Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur 
• Forurensning i grunnen 
• Støv/støy og trafikk 

 

Fremdrift. 

Vi forventer at denne saken får en rask avklaring i kommunen.  

Så snart en får klarsignal for oppstart vil planbehandlingen følge de alminne-
lige bestemmelsene i Planloven.  Det bør så være mulig å gjennomføre plan-
leggingen på plattformen fra det avsluttede planarbeidet for Hvalsmoen. 
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Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Leifsen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

Møtereferat   
 
SAK/TEMA: Hvalsmoen Nedre Leir 
 
STED: Storgata 13, Ringerike kommune  
 
TID: 08.04.13, 09.30-11.00 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
04/467-44 11068/13 REG 303 02.05.2013 

OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  
 
TIL STEDE: 

Navn: E-post 
Forslagstiller, Oddvar Røysi oddvar@roysi.no 
Konsulent, Bjørn Leifsen bleifsen@online.no 
Grunneier, Oddvar Røysi  
Ole Einar Gulbrandsen Ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
Grethe Tollefsen Grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 
 
 
Inviterte 

Navn: E-post: 
Miljøretta helsevern, Unni Suther  
Tekniske tjenester, Jostein Nybråten  
Barnerepresentanten, Geir Svingheim  
Byggesaksbehandler i området, Arne Hellum  
Miljøvern, Astrid Ehrlinger  
Landbruk, v/Heidi Skagnæs  
Ringerike Utvikling (ved store/ viktige 
planer) 

 

 
 
 
Kopi: 
Gunnar Hallsteinsen 
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Nr. Dagsorden: 
Oppstart av reguleringsplan Hvalsmoen nedre leir  
Søknad utsendt i forkant av møtet 
Avklare videre saksgang, - saken har vært startet opp tidligere 
etter gammel planlov, derfor startes den på nytt i henhold til ny 
planlov. 

Ansv. Frist/ 
kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltagerne 
 

  

1.2 
 
 

Formål med møtet: 
• Gjensidig informasjon 
• Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og 

kommunen 
• Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

planområdet 
• Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer 
• Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere 

behovet for informasjon og medvirkning. 
• Oppstart av planarbeidet/ behov for eventuelle 

prinsippavklaringer 
• Evt. planprogram/ konsekvensutredning  
• Kommunen formidler forutsetninger for utforming og 

temaer som må utredes  
• Dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs 

behandling 
• Informasjon om saksbehandlingsgebyr 
• Avklare videre prosess saksbehandlingsprosess  

  

1.3 Innlevert materiale: 
 
Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler på areal - og 
byplankontoret i møtet/ i forkant av møtet: 

• Søknad om planoppstart (jf. invitasjonen til 
oppstartsmøtet) 

• I tillegg er det gjort mye arbeid da planen har vært startet 
opp tidligere under gammel planlov. 
 

  

1.4 Rollefordeling og plantype: 
• Forslagstiller for planen: Oddvar Røysi 
• Grunneier: Oddvar Røysi 
• Konsulent: Bjørn Leifsen 
 

  

1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 
• Det er tidligere påbegynt forslag til reguleringsplan for hele 

Hvalsmoen, der Skifte Eiendom (Forsvarsbygg) var 
forslagsstiller og Asplan Viak AS var planleggere. Den 
planen har ligget stille siden 2005, etter at den ble 

 
 
Kons. 
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behandlet 1.gang 28.06.04 sak 0099/04 og ligget ute til 
offentlig ettersyn i perioden 03.07.04- 20.08.04. Til da 
hadde saken fulgt vanlig saksgang med varsel om oppstart 
og forslag til planprogram, og deretter vedtak av 
planprogram. Planarbeidet fortsatte med å utarbeide 
plankart, bestemmelser og planomtale inkludert 
konsekvensutredninger. Nedre leirområder en tredeling 
fordelt på blandende næringsformål, et større boligområde 
samt et «grønt» område for campingplass og friluftsliv. En 
del av bygningene ble planlagt regulert som fredede og 
bevaringsverdige. Strandområdene ble ivaretatt mht deres 
naturverdi. 

 
• Forslagsstiller orienterte om sine tanker for utvikling av 

planområdet, (vedlegg under) 
 

1.6 Avgrensning av plan: 
• Avgrensning er nærmere beskrevet i søknad om oppstart 

som ble innlevert av konsulenten 
• Avgrensning vil måtte forholde seg til  333-01 Hvalsmoen 

øvre leir som er vedtatt  tidligere. 
• Konsulenten må sørge for å ha riktig grunnkart (kontakt 

Stefan ved spørsmål) Grunnkart fås via InfoLand. 
 

 
 

 
 

1.7 Info om gjeldende planer/ forskrifter/ konsesjoner: 
• Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 

kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07/  avsatt til annet 
byggeområde-fremtidig og idrettsanlegg - nåværende 

• Aktuelt område er uregulert, kun en påbegynt plan som 
ikke er vedatt 

• Annet planverk av betydning for området dersom relevant: 
              - Grønn plakat 
              - kommunedelplan for gående og syklende 
              - Energi- og klimaplan 

• Konsesjonsområde for fjernvarme. (Utbyggingsprosjektet 
faller ikke innunder tilknytningsplikten som omfatter nye 
bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger 
med samlet utbygging over 1000 m2, samt eksisterende 
bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en 
hovedombygging.) 

• Parkeringsforskriften 
• Formingsveileder for Ringerike  
 

  

1.8 Plantype/ planprosess: 
• Detaljregulering, jf. pbl § 12-3: 

1. Det kreves utarbeidelse av en ny detaljregulering for 
området som må gjennom en fullstendig planprosess.  
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2. Hvis det viser seg å være hensiktsmessig kan det bli 
aktuelt å endre til områderegulering, jf. pbl § 12-2: 

 
Ved endring av gjeldende plan, er det muligens flere forhold som 
bør ”rettes” opp: 

• Nye innmålinger av veier, tomter. 
• Oppdatering til nye digitale plankrav + pbl 08 
• Endring av formål som ikke lenger er aktuelle (for 

eksempel ved nedlagt skole). 
 

1.9  Oppstart av reguleringsarbeidet (jf. Pbl § 12-8) 
• Planen anses å være av stor viktighet / tar opp prinsipielle 

spørsmål som må avklares, og som følge av dette skal det 
meldes politisk oppstart av planen  

• Hovedkomitéen for miljø - og arealforvaltning behandler/ 
evt. vedtar planoppstarten,  

• Etter et eventuelt vedatk og i tråd med det, kan 
forslagsstiller i samarbeid med saksbehandler stå for 
kunngjøring av planoppstarten i Ringerikes Blad, samt 
varsling av regionale myndigheter, naboer og andre berørte 
parter. 

• Saksbehandler kan varsle interne parter i kommunen, samt 
sørge for kunngjøring på kommunens internettside. 

 
• ”Adressat-liste i reguleringssaker”, mal 4000 for å se hvem 

som bør kontaktes ved varsel om oppstart av 
reguleringsarbeidet 

• Forslagstiller oppfordres til å informere eventuelle 
leietakere i forkant av oppstartsvarsel. (Vi får ikke opp 
disse i matrikkelen, og disse vil derfor ikke automatisk bli 
varslet) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 Planprogram/ konsekvensutredning (jf. Pbl § 4-1 og 
Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl) 

• Planen vurderes ikke å ha så vesentlig virkning for miljø 
og samfunn at den faller inn under tiltak som må 
konsekvensutredes jf. Forskrift om konsekvensutredning 
vedlegg I/ vedlegg II.  

• Det er tidligere utarbeidet planprogram i 2004 da Skifte 
eiendom eide Hvalsmoen Leir. Etter dette er det vedtatt ny 
kommuneplan i 2007 hvor området er avsatt til annet 
byggeområde 

• Ut fra dette anser vi det som tilstrekkelig til å starte en 
reguleringsprosess uten krav til KU, men at det allikevel 
er temaer som må utredes basert på tidligere materiale. 
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1.12 Temaer som bør/ skal utredes/ ivaretas i planen/ 
kommenteres: 

• Trafikk – trafikkutredning, er kryss og veier dimensjonert 
for økningen?, trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ 
sykkelvei 

• Støy 
• Vann og avløp 
• Lokal overvannshåndtering/ grønnflatefaktor (se 4227- 

Beregning av grønnflatefaktor) 
• Atkomstvei og brua inn til området, -itillegg gang 

sykkelveier gjennom området og bru mot ord tilgjengelig 
for allmennheten. 

• Skredfare – det må leies geoteknisk ekspertise som 
vurderer hva det er behov for av grunnboringer og 
utredninger. 

• Flomfare – vise til flomsonekartlegging, beskrive litt rundt 
tilgjengelig alternativ evakueringsvei osv. 

• Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 
8 – 12. 

• Eksisterende vegetasjon  
• Landskapsbilde  
• Radon – best å legge inn krav om radonsikring i planen. 
• Forurensning i grunnen. Det antas at dette må utredes og 

hensyntas spesielt fordi det har vært militærleir der 
tidligere. 

• Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss og Hønefoss 
som bysentrum. 

• Lekearealer/ lekeplasser (se mal 4226- krav til 
lekeplasser) 

• utearealer (tenk kvalitet!) (se mal 4225- sjekkliste for 
utearealenes utforming) 

• Grønnstruktur Sol/skyggeanalyse? (konsekvenser for egne 
utearealer, men og for tilgrensende områder) 

• Skolekapasitet 
• Universell utforming 
• Evt. hensynssoner 
• Evt. spesifikke bestemmelser i kommuneplanen, se § 1.0.2 
• Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye 

konflikter 
• Eksisterende utredninger fra påbegynt reguleringsplan 

 

  

1.13 Boligplanlegging i by/ tettsteder  
• Hvalsmoen er ett flott område og kvalitet som ivaretar og 

bygger opp under dette er viktig 
• Området bør henvende seg mot elva og benytte potensialet 

som er i det. Utearealenes utforming må tilpasses området.  
• Fleksibilitet i boligprosjekter er viktig 
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• Bebyggelsens struktur er hovedsakelig eneboliger og er 
nærmere beskrevet i søknaden om oppstart. Det vil si at 
det i ikke bør være noe særlig grad av industri eller 
lagerbygninger. 

• Rådmannens vurdering i saksframlegget til 1. gangs 
behandling vil bli vurdert bl.a ut i fra momenter i 
sjekklista 

1.13 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling: 
• formelt oversendelsesbrev til kommunen 
• plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000  

(se mal 3001-  krav til digitale planer) 
• planbestemmelser i word-doc (se mal 4222- 

planbestemmelser, til konsulenter) 
• planbeskrivelse (se mal 4223- planbeskrivelse) 
• ROS-

analyse(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Te
ma/temasamfunnssikkerhetareal.pdf) 

• evt. støyutredning 
• evt. trafikkutredning 
• evt. konsekvensutredning  
• terrengprofiler (med bygningsplassering, veier m.m) 
• kopi av brev ved varsel om planoppstart m/ tilhørende 

adresseliste  
• kopi av kunngjøring i Ringerikes Blad  
• kopi av innkomne merknader  
• sammendrag av innkomne merknader, med forslagsstillers 

kommentar (nyttes direkte i saksframlegg ved politisk 
behandling) (i word-format) 

• dokumentasjon av eventuell samråds- og 
medvirkningsprosess.  

 
I tillegg nødvendig dokumentasjon i hver enkelt sak: 

• registreringer, i skrift eller på kart 
• illustrasjonsplaner 
• fotografi er/ fotomontasjer 
• skråfoto 
• perspektivtegninger 
• modell 
• analyser, rapporter 
• annet 
 

Materialet skal leveres i digital form 
 
Dersom kommunen ikke anser materialet for komplett/ 
tilstrekkelig, vil forslagsstiller få tilbakemelding om dette, og 
vil bli bedt om å levere inn nytt/ oppdatert materiale. 
 

 
 
 

 
 

1.14 Gebyrer:   
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• Det ble informert om betalingsreglementet og hva det 
innebærer på møtet. Merk at selvkostprinsippet følges, 
noe som medfører at gebyr påvirkes av hvor omfattende 
saken er, samt av hvor god kvalitet det er på materiale 
som overleveres i de ulike fasene av planprosessen. 

• Gebyr faktureres etter 1. gangs behandling av saken. 
• Dersom materiale som mottas fra konsulenter ikke er godt 

nok vil både forslagstiller og konsulenter bli orientert om 
dette. 

 
1.15 Neste steg: 

• Forslagstiller leverer inn materiale i hht. invitasjonen til 
oppstartsmøtet + det som fremkommer i dette møtet. Dette 
benyttes som grunnlag til politisk oppstartssak/ 
oppstartsmelding. 

• Saksbehandler i kommunen forbereder saksfremlegg til 
politisk oppstart. 

• Etter at fristen for innspill ved varsel om oppstart er gått 
ut, vil saksbehandler oversende innkomne merknader og 
be forslagstiller om å oppsummere og kommentere 
innspillene som er kommet. 

• Saksbehandler får oversendt tekst og kartutsnitt fra 
forslagstiller og varsler internt i kommunen, samt 
kunngjør oppstarten på kommunens nettsider. 

 

  

1.16 Materiale som forslagstiller kan få tilsendt etter 
møtet.  

• Adressatliste i reguleringssaker, mal 4000 
• Krav til digitale planer, mal 3001 
• Sjekkliste for arealplankartet, mal 4224 
• Eksempel på tegnforklaring, mal 4228 (send også i dwg!) 
• Planbestemmelser (Ringerike kommunes mal), mal 4222 
• Planbeskrivelse (forslag), mal 4223 
• Sjekkliste for utearealenes utforming, mal 4225 
• Krav til lekeplasser, mal 4226 
• Beregning av grønnflatefaktor, mal 4227 
• Betalingsregulativ 
• Parkeringsforskriften 
• Gjeldende reguleringsplan for området har konsulenten 

tilgang på 
 

  

    
 
 
Storgata 13, 02.05.12 
Referent: Ole Einar Gulbrandsen 
Telefon: 32 11 74 66 

Side 407 av 452



 

 

Side 408 av 452



Side 409 av 452



Side 410 av 452



Side 411 av 452



Side 412 av 452



Side 413 av 452



Side 414 av 452



Side 415 av 452



Side 416 av 452



Side 417 av 452



Side 418 av 452



Side 419 av 452



Side 420 av 452



Side 421 av 452



Side 422 av 452



Side 423 av 452



Side 424 av 452



Side 425 av 452



Side 426 av 452



Side 427 av 452



Side 428 av 452



Side 429 av 452



Side 430 av 452



Side 431 av 452



Fra: Knut Edvard Helland  
Sendt: 30. mai 2013 14:12 
Til: 'Bjørn Leifsen' 
Kopi: Gunnar Hallsteinsen; Grethe Tollefsen; Oddvar Roysi 
Emne: SV: Hvalsmoen. Søknad omå gjenoppta reguleringsplanarbeidet. 
 
Hei, 
 
Viser til nedenstående epost. 
 
Det er riktig at rådmannen foreslår at saken tas som innspill til kommuneplan og vil gjennomgå 
prosessen med grovsiling og finsiling. Siden kommuneplanprosessen er i gang vurderer vi at det er 
naturlig å behandle den i forbindelse med dette. 
 
Imidlertid sier vi i saken at vi er positiv til reguleringsplan av Hvalsmoen nedre leir, og ser det som en 
stor fordel at planarbeidet settes i gang igjen etter at det har stått stille etter offentlig ettersyn i 
2004. Vi har derfor i den saken som går til politisk behandling lagt inn et alternativt forslag til vedtak 
slik at kommunen gjennom den politiske behandlingen kan vedta ny oppstart av 0605_303 
detaljregulering for Hvalsmoen nedre leir dersom det er politisk ønskelig.  
 
Den politiske saken er ferdig skrevet og levert slik at den kan behandles i Hovedkomiteen for miljø og 
areal (10.juni) og Formannskapet (11.juni). Men denne eposten med vårt svar blir lagt ved saken som 
går til politisk behandling. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Knut Edvard Helland 
------------------------- 
Kommunalsjef Ringerike kommune 
Telefon: (+47) 41523916 
Besøk oss på: www.ringerike.kommune.no 
Etabler deg i Ringerike: www.ringerike.no 
 
----------------------- 
---------------------- 
 
Fra: Bjørn Leifsen [mailto:bleifsen@online.no]  
Sendt: 30. mai 2013 13:47 
Til: Knut Edvard Helland 
Kopi: Gunnar Hallsteinsen; Grethe Tollefsen; Oddvar Roysi 
Emne: Hvalsmoen. Søknad omå gjenoppta reguleringsplanarbeidet. 
 
Hei! 
 
I forberedelse av saken om å fortsette/gjenoppta reguleringsplanarbeidet av Hvalsmoen nedre leir, 
har en fått vite at kommunen vurderer å sende saken til revisjonsarbeidet med kommuneplanen. Dvs 
at en må vente (1-2 år?) med å gå videre med reguleringsplanarbeidet. 
 
På vegne av Røysi ber jeg om at kommunen innstiller på at reguleringsplanarbeidet kan fortsette der 
det slapp for noen år siden. 
 
Det er følgende grunner til det: 
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1. Planarbeidet på Hvalsmoen var svært godt i gang, med et komplett forslag som lå uten til 

offentlig ettersyn, før det naturlig stoppet opp i forbindelse med at  moen ble solgt fra 
Forsvaret til Røysi i 2005. 
 

2. I planarbeidet den gang var det forutsatt at størstedelene av moen skulle bygges ut, med 
boliger og ulike næringsområder. At en nå ønsker å dreie formålene mer mot boliger, er 
ingen stor endring fra tidligere forutsetninger. Med signaler om stort boligbehov på Ringerike 
burde dette heller ikke være kontroversielt. 

 
3. En mener nå å ha fremmet et konsept for utvikling av Hvalsmoen som tar vare på verdiene 

som er på stedet, og at en kan utvikle et flott område med stort potensiale. 
 

4. Hvalsmoen er et område som uansett må vurderes særskilt utfra størrelse og beliggenhet. En 
vil være usikker på om en vurdering i kommuneplansammenheng vil gi andre resultater enn 
en egen vurdering nå. 

 
5. Planarbeidet var så godt i gang at kommunen måtte vurdere nøye om det i det hele tatt var 

nødvendig å starte reguleringsplanarbeidet på ny, men fant det riktigst at det ble gjort. At 
søknaden så skal kunne medføre at kommunen vil vurdere utbygging på Hvalsmoen 
grunnleggende i hele kommuneplanarbeidet, er derfor overraskende og føles som et stort 
steg tilbake. 

 
6. Hvalsmoen har, som nevnt i vår søknad, et behov for å snu en noe uheldig utvikling, fra noe 

mindre gode virksomheter til å kunne bli et veldig bra område med hovedvekt på boliger og 
lett næringsvirksomhet. Tiden for å snu er nå! Blir klarsignal utsatt blir denne trenden 
vanskelig å snu.  

 
7. Det står mye bebyggelse som kan reddes og passes inn i ny virksomhet, dersom en får 

tillatelse til å bruke området med det aller første. En kommuneplanprosess med derpå 
følgende reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling vil være med på å kunne øke 
forfallet av mange fine bygg. Det er alvorlig for både eier, men og for samfunnet som har 
signalisert ønske om vern av mange bygninger og bygningsmiljø. 

 
Vår konklusjon er derfor at kommunen, administrasjon som politikere, gir et entydig klarsignal om at 
reguleringsplanarbeidet kan starte opp igjen snarest. 
 
En ønsker tilbakemelding på denne mailen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Leifsen 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
 
Besøksadresse: Osloveien 10 
 
Tlf 90959283 
Org nr 997 275 675 MVA 
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KULTURMINNER - TEMAUTREDNING  
 

Arkivsaksnr.: 13/1957  Arkiv: 140   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner. 
 

2. Utredninga begrenses til å gjelde Hønefoss og nyere tids kulturminner. 
 

3. Resultatet av utredninga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
 

Bakgrunn 

Det er behov for å se automatisk freda kulturminner og nyere tids kulturminner i 

sammenheng. I forbindelse med høring av planprogram og planstrategi ved oppstart av 

kommuneplanarbeid anbefaler fylkeskommunen at det startes opp arbeid med en 

kommunedelplan for alle typer kulturminner. Arbeid med en kommunedelplan for 

kulturminner er på dette tidspunktet for omfattende og ressurskrevende. Etter møte med 

fylkeskommunen er det enighet om at i denne omgang er det tilstrekkelig med en utredning 

som begrenses til Hønefoss og nyere tids kulturminner. 

 

Kulturminner og kulturmiljø er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser. 

Kulturminner forteller om utviklinga samfunnet har hatt fram til i dag, og er med på å prege 

våre beslutninger for framtida. Kulturminner kan være så mangt, alt fra bygninger, bruer og 

hele landskap til mindre kulturminner som steinalderutstyr og interiør.  

 

Kulturminner deles inn i automatisk freda kulturminner, og nyere tids kulturminner. 

Automatisk freda kulturminner er eldre enn 1537, og er freda etter kulturminneloven. 

Spesielt for bygninger gjelder automatisk fredning fram til 1649. Nyere tids kulturminner er 

ikke automatisk freda, men kan fredes av miljøverndepartementet etter kulturminneloven. 

Det er rom for at kommunen foreslår fredning av objekter, men kommunen har ikke 

myndighet til å fastsette fredning. Kommunen kan derimot bevare nyere tids kulturminner 

gjennom bruk av plan- og bygningsloven. 
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Verktøy i kulturminneloven: 

 Fredning 

 

Verktøy i plan- og bygningsloven: 

 hensynssoner med retningslinjer i kommuneplan/kommunedelplan 

 bestemmelser til arealbruksformål i spesielt angitte områder i 

kommuneplan/kommunedelplan 

 hensynssoner med bestemmelser i reguleringsplan 

 

Kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid kan også være et verktøy for bevaring av 

kulturminner.  

 

For bevaring av nyere tids kulturminner gjennom plan- og bygningsloven er det flere 

muligheter. Følgende er to er aktuelle i denne omgang: 

 

- Bevaring gjennom plan- og bygningsloven ved bruk av hensynssone. Til 
hensynssonetypen som er aktuell for kulturminner er det ikke mulig å gi juridisk 
bindende bestemmelser. Det er mulig å gi retningslinjer som skal vektlegges av 
myndighetene ved avgjørelse av saker, men retningslinjene har ikke juridisk bindende 
virkning på samme måte som bestemmelser. 

 Pbl § 11-8 c) Hensynssoner. «(…) Det kan fastsettes følgende hensynssoner: Sone 
med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, men angivelse av interesse (…).» 
 

- Bevaring gjennom plan- og bygningsloven ved bruk av generelle bestemmelser. I 
utgangspunktet gjelder generelle bestemmelser i kommuneplanen hele 
kommuneplanens virkeområde. Det kan imidlertid gis generelle bestemmelser for 
nærmere angitte områder. Bestemmelsene som gis er juridisk bindende. 

 Bevaring gjennom pbl § 11-9 pkt. 7 Generelle bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel. «Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende 
bygninger og annet kulturmiljø.» 

 
Som planmyndighet er kommunen den største forvalteren av kulturminner, og har derfor 

ansvar for å gjennomføre en langsiktig og gjennomtenkt kulturminneforvaltning. En viktig 

del av arbeidet med forvaltning av kulturminner er å prioritere kulturminner og sørge for 

bevaring. For å få til dette må kommunen ha god oversikt over kulturminnene som finnes, 

kommunen må ha gode planer for bevaring og det er nødvendig med et godt samarbeid 

med eieren av kulturminnet.  I tillegg til kommunene er fylkeskommunen og Riksantikvaren 

viktige forvaltere av kulturminner.  
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Dagens situasjon 

Ringerike har en lang historie og mange kjente kulturminner, både automatisk fredete og 

nyere tids kulturminner. Av nyere tids kulturminner, og da fortrinnsvis bygninger, finnes det 

mye bakgrunnsmateriale vi kan ta utgangspunkt i. Det er gjort registreringer av hus i 

Hønefoss hvor verdi er satt på bakgrunn av flere kriterier. Registreringene er vist i boka Hus i 

Hønefoss, samt ligger ute på kommunens nettkart. 

 

På bakgrunn av vurderingene som er gjort ved registrering av hus er det gjort verdivurdering 

av hele kulturmiljø i Hønefoss. Dette er i hovedsak boligområder med høy tetthet av 

bevaringsverdige hus. Verdivurderinga ses i sammenheng med Riksantikvarens NB!-register, 

og består av områder fordelt på tre kategorier basert på bevaringsverdi.   

 

Formål 

Formålet med arbeidet er å gjøre deler av resultatene fra registreringer og vurderinger som 

er gjennomført juridisk bindende etter plan- og bygningsloven. Det anses som mest 

hensiktsmessig å se husene i sammenheng, slik at de danner kulturmiljøer. På denne måten 

kan registeringene brukes som beslutningsgrunnlag i arealbrukskonflikter. I tillegg til dette 

kan utredninga også få verdi som kunnskapsgrunnlag og informasjon til publikum, deriblant 

grunneiere av kulturminner.  

 

Metode 

Det er viktig å avgrense utredninga i første omgang. Geografisk skal den avgrenses til 

Hønefoss, og tematisk skal den avgrenses til nyere tids kulturminner. Med nyere tids 

kulturminner mener vi i denne sammenheng bygg og bygningsmiljø yngre enn 1537.  

 

Dette kan gjøres ved å avgrense områdene i kommuneplanens arealdel. Som beskrevet 

under «Bakgrunn» kan dette gjøres på to ulike måter. Kommunen kan sette hensynssoner 

med retningslinjer i kommuneplanen. Det kan være en hensynssone for hvert kulturmiljø, og 

hensynssonene kan ha ulike retningslinjer med ulik strenghetsgrad basert på 

bevaringsverdien. Retningslinjene vil blant annet kunne anbefale om bygg skal kunne rives, 

om det skal være mulighet for å restaurere, bygge på eller bygge mer på samme tomt og om 

det skal være mulig å endre omgivelser slik som trær og terreng. Kommunen kan også sette 

generelle bestemmelser knytta til avgrensa områder. Bestemmelsene som settes kan 

regulere det som kan anbefales ved bruk av hensynssoner.  

 

Videre arbeid 

I tråd med fylkeskommunens anbefaling i innspill til oppstart av arbeid med kommuneplan 

kan det på lengre sikt gjøres registreringer av både nyere tids kulturminner og automatisk 

freda kulturminner. Det er også hensiktsmessig å vurdere tilstand og lokalitet for de 

automatisk freda kulturminnene som er registrert i Riksantikvarens database Askeladden, 

altså å foreta en kontrollvurdering av eksisterende registreringer. Det vil da være aktuelt å 
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utvide det geografiske omfanget til i første omgang å gjelde randsonen rundt Hønefoss og 

de livskraftige lokalsamfunnene.    

 

Målet er en sammensatt oversikt og verdivurdering av både automatisk freda kulturminner 

og nyere tids kulturminner i kommunen. Dette kan etter hvert samles i en egen 

kommunedelplan.  

 

  

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2013 

 

 

 

 Wenche Grinderud 

 Rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 

 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg og Ingeborg Faller 
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FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 

Arkivsaksnr.: 13/1434  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
84/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
14/13 Ungdomsrådet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11, velges som tomt for ny barneskole i Hønefoss 

syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 
2017. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 
Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

5.   Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med 
høringsfrist 3. juli.   

6.   Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet av 
2014.      

 
Sammendrag 
 
Skoleløsning i Hønefoss by er ingen ny sak. Det har pågått utredningsarbeid, og saker har 
blitt lagt fram til politisk behandling flere ganger. Siste politiske sak om spørsmålet var  
formannskapets sak 134/12, møtedato 26.06.12. 
 
Formannskapet vedtok da følgende: 

 Saken utsettes for nærmere utredning.  

 Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen 
redegjøres og vurderes.  

Denne saken er rådmannens oppfølging av vedtaket i formannskapets sak 134/12. 
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Saksutredning 
 
Rådmannen har gått gjennom tidligere utredninger og rapporter i arbeidet med å planlegge 
lokalisering av framtidsrettet skoleløsning i Hønefoss.  
 
Formannskapet i Ringerike behandlet i sak 92/09 grovsilingsrapport «lokalisering av ny 
barneskole – Hønefoss sør»,  
Benterud var av alternativene som ikke ble tatt med under finsilingen i 2009.  
Tomtespørsmålet og lokalisering av ny skole endte med et utsettelsesvedtak (151/10) som 
sa at det skulle utarbeides en skolebruksplan for Ringerike kommune og skolestruktur for 
Hønefoss by utredes ytterligere.  
Dette forstås som et signal til å se på alle forehold og eventuelt nye tomtealternativer på 
nytt.   
 
Siste behandling av skoletomtspørsmålet var i formannskapet i sak 134/12, da følgende 
vedtak ble fattet: 
 

 Saken utsettes for nærmere utredning 

 Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen 
skulle redegjøres og vurderes. 

 
Formannskapet vedtok 02.10.12 ble en oppdragsbeskrivelse for arbeidet med prosjektet 
framtidig skoleløsning i Hønefoss. Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som 
har utredet framtidig skoleløsning i Hønefoss. I arbeidet har det vært god kontakt med en 
referansegruppe med blant annet politisk, foreldre - og pedagog - representasjon. 
Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmannen med ledergruppe. 
 
Resultatene fra prosjektets arbeid er samlet i en hovedrapport, framtidig skoleløsning i 
Hønefoss. Hovedrapporten bygger mye på to delrapporter, en fra rådmannen med blant 
annet kriterier for valg av skoletomt, og en fra Cowi A/S og sivilingeniør Bjørn Leifsen A/S 
som inneholder kostnader knyttet til infrastruktur og anskaffelse av ulike tomter. 
I tillegg har en oppdatert utgave av skolebruksplan for Ringerike kommune blitt brukt. 
Alle disse rapportene følger denne saken som elektroniske vedlegg. 
 
I rådmannens rapport har i sluttfasen følgende tomtealternativer blitt vurdert ut fra kriterier 
for valg av tomt (hovedrapport s. 14): 
Krakstadmarka, Benterud, Hvervenmoen, Kirkeskolen, Tandberglia, Tandbergmoen og 
Trøgstad. Både prosjektgruppa og referansegruppa har vært aktive i vurderingen av de sju 
alternativene.   
 
Ett tomtealternativ, Tandberglia, er nytt. De øvrige har vært med i tidligere utredninger.  
Etter dette arbeidet står: Krakstadmarka, Tandberglia og Benterud igjen som reelle 
tomtealternativer.  
Alle de tre reelle tomtealternativene er i privat eie. 
Prosjektgruppa har i det videre arbeidet i sitt arbeid med å utarbeide hovedrapporten lagt 
følgende til grunn: 
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 fortettingsanalyse fra Rambøll av 15.12.2011 

 vedtatt kommunal planstrategi (vedtatt 28.06.12) 

 revidert kommunal planstrategi (forventes vedtatt i juni 2013) 

 gjeldende kommuneplan 2007 - 2019 

 den vedtatte folkehelsemeldingen for Ringerike kommune, vedtatt 21.02.13 

 gjeldende skolebruksplan, med oppdaterte elevtall 

 plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 – 2013 

 tidligere utredninger om skoletomter 
 
Befolkningsutvikling 
Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer med en befolkning i Ringerike kommune i 2030 på 
33 894 om middels vekst legges til grunn.  Dette er omtalt mer i hovedrapporten s. 25. 
 
Ny skole i et folkehelseperspektiv 
Om skole uttrykker den nylig vedtatte folkehelsemeldingen for Ringerike kommune: 

 
Gode skoler er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil satse på 
helsefremmende høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av et miljø der elevene trives og 
ikke blir mobbet, samt at eleven opplever mestring og optimal læring på sitt nivå. 
 
Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er viktige for 
barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre utdannelse. Dette blir 
derfor prioritert. 
 
Folkehelse satsning er framtidsrettet. Det handler om å skape bedre rammer i en framtid. Å 
legge vekt på barn og unges oppvekstvilkår, inkludert satsing på høykvalitetsbarnehager og 
skoler, er et naturlig valg. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Gjeldende kommuneplan (2007 – 2019) sier i kortversonen i kapittelet; attraktivitet, bolyst 
og positiv identitet (utdrag): 
 
‐ En god kommune for innbyggerne 
- Attraktivitet i forhold til innbyggerne dreier seg både om å få folk til å flytte hit, unngå 
  at innflyttere velger å flytte ut av kommune, få utflyttede ringerikinger til å velge å flytte  
  tilbake, og få de som bor her til å fortsette å ha hjemkommunen som bosted. Av de viktigste 
  faktorene som påvirker folks valg av bosted er: 
 
• Bomiljø, trygghet, ren luft osv. 
• Barnehage- og skoletilbud 
 
I kommuneplanens arealdel står det: 
 
Det skal tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. Nye 
utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å styrke 
kvalitetene tettstedene/byen har. Hovedtyngden i boligutviklingen skal skje i Hønefoss. 
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Juridiske forhold  
 
Utdrag fra opplæringsloven: 
 
Praktisering av nærskoleprinsippet medfører konsekvenser for flere andre skoler rundt 
Hønefoss by. Dette er omtalt i den vedlagte hovedrapporten under juridiske forhold. 
 
§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen 
Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. 
For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen 2 kilometer. Elever som har særlig farlig eller 
vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til avstanden.  
 
§ 8-1 Skolen 
Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i 
nærmiljøet som de sokner til. 
Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. 
 
§ 9-5 Skoleanleggene 
Kommunen skal sørge for hensiktsmessige grunnskoler. Til vanlig bør det ikke bygges 
grunnskoler med mer enn 450 elever. 
 
Nærskoleprinsippet og skoleløsning i Hønefoss by 
Opplæringsloven § 8 – 1 uttrykker helt klart at barn har rett til å gå på den skolen som ligger 
nærmest hjemmet. 
Ringerike kommune har vedtatt kommunale forskrifter om skolenes opptaksområder. Disse 
forskriftene overstyrer likevel ikke nærskoleprinsippet.  
Dersom en skole ikke har plass (kapasitet) til alle elevene i sitt opptaksområde, kan de få 
plass ved en annen skole (naboskole) dersom det er plass der. 
 
Ungdomstrinnet 
 
Etter avsluttet 7. trinn, overføres elevene til ungdomsskoler. Også her gjelder 
nærskoleprinsippet; elevene overføres til den skolen med ungdomstrinn som ligger 
nærmest bostedet. 
Teoretisk har Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomskoler kapasitet til 890 elever. For 
tiden har disse 3 ungdomsskolene 717 elever. Dersom befolkningsutviklingen følger middels 
vekst (SSB) vil det i 2030 være ca. 825 elever som sogner til disse skolene; altså innenfor 
elevkapasiteten. 
Dersom Ringerike kommune skulle ha 40 000 innbyggere i 2030, vil det da være nesten 1000 
elever som sogner til disse 3 ungdomsskolene. Dette vil medføre store utbyggingsbehov. I 
denne saken er middels vekst ut fra tall fra SSB lagt til grunn. 
 
Ved både Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomsskoler er det utbyggingsmuligheter. 
Prosjektgruppa anbefaler at utviklingen følges nøye, og at det forberedes utbygging ved Hov 
og Haugsbygd ungdomsskoler. Iverksetting av planlagt utbygging kan da skje relativt hurtig. 
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Økonomiske forhold 
Se vedlagte rapport fra sivilingeniør Bjørn Leifsen og Cowi, samt hovedrapport   

s. 24 og s. 25. 

Tomtealternativet Krakstadmarka forutsetter en del kostbar infrastruktur. Dette er i første 
omgang bru over Storelva og utbygging/framføring av vanntilførsel. Bare skolens andel av 
dette er beregnet til å koste ca. 160 millioner kroner. Kostnaden til anskaffelse av tomt i 
Krakstadmarka er lavest av alternativene, beregnet til mellom 10 og 15llioner kroner. 

Tandberglia har en kostnad på ekstern infrastruktur beregnet til vel 80 millioner kroner. 

Benterud har lave kostnader til infrastruktur, men er den dyreste tomta å kjøpe. 

 Benterud Krakstadmarka Tandberglia 

 100 %  Andel skole 100 % Andel skole 100 % Andel skole 

Ekstern 
infrastruktur 

(vei, vann, 
avløp, strøm 
og 
fjernvarme) 

5,8 mill. 2,1 mill. 22,4 mill. 22,4  8,2 mill. 

Tomtekjøp  23 – 33 mill.  10 – 15 mill.  20 – 30 
mill. 

Sum 
infrastruktur 
og 
tomtekjøp 

 25,1 – 35,1 
mill. 

 34,4 – 37,4 
mill. 

 28,2 – 38,2 
mill. 

Kostnad til selve skolebygget vil bli tilnærmet det samme uavhengig av tomtevalg. 

Dersom alternativet Krakstadmarka velges, vil trolig Ringerike kommune måtte forskuttere 
store beløp til infrastruktur, vei + bru, vannforsyning med mer. 

Verken Tandberglia eller Krakstadmarka vil la seg realisere til skolestart 2017. Statens 
vegvesen har kommet med innsigelse til atkomstveien til tomtefeltet Tandberglia. 

Behov for informasjon og høringer 

I henhold til Opplæringslovens § 11-1 2. ledd har samarbeidsutvalget ved en skole rett til å 
uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

Formannskapet kan legge saken om framtidig skoleløsning i Hønefoss, valg av skoletomt ut 
på høring. Samarbeidsutvalgene har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen 
(opplæringsloven § 11-1). 

Framdrift av saken kan bli slik: Førstegangsbehandling HOK 5/6, HMA 10/6, Formannskapet 
11/6, høringsperiode fra 13/6 – 3/7. Annengangsbehandling HOK 14/8, HMA 19/8, 
formannskapet 20/8 og kommunestyret 29/8. 
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Alternative forslag 
Alternativ 1 
1. Tandberglia, deler av gårds- og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny barneskole i 

Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og  nødvendig infrastruktur  i 
forslag til budsjett og handlingsprogram 2014 

3.    Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 
Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 
åpen høring med høringsfrist 3. juli.                

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet 
av 2014.      

 
Alternativ 2 
1. Krakstadmarka, deler av gårds- og bruksnummer 97/12, 97/63 og 96/1, velges som tomt 

for ny barneskole i Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og nødvendig infrastruktur i 
forslag til budsjett og handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 
Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 
åpen høring med høringsfrist 3. juli.                

6.   Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i 2014.      
 
Hønefoss skole 
Hønefoss skole kan innlemmes i nye skolen dersom tomtealternativene Benterud eller 
Krakstadmarka velges. Avstanden til Tandberglia vurderes som for lang for elevene. Ullerål 
skole vil bli nærskole til ca. halvparten av elevene fra Hønefoss, noe som medfører at Ullerål 
skole må bygges ut til å kunne ta i mot minst 100 flere elever enn skolen har i dag. Ullerål får 
etter fullført oppgradering i 2013 en kapasitet til 350 elever, og må ved en nedleggelse av 
Hønefoss skole bygges ut til å kunne ta i mot 450 elever. 
Alternativt kan Hønefoss skole beholdes og nødvendig oppgradering der iverksettes. 
Kostnadsmessig er en oppgradering av Hønefoss skole og en utbygging ved Ullerål skole ikke 
beregnet nøyaktig, men kostnadene ligger i nærheten av hverandre. Kostnadene til 
oppgradering av Hønefoss skole må utredes og beregnes, - et arbeid som rådmannen 
foreslår skal skje slik at politikerne får en sak om dette i 2014. 
 
I 2008 ble det fattet vedtak om at Hønefoss skole skal driftes inntil videre. Etter at 
overnevnte utredning foreligger, vil det være grunnlag for å fatte et framtidsrettet vedtak 
for Hønefoss skole. 
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Tidshorisont: 
Skolebehov og skoleløsning kan sees i et kortsiktig, mellomlangt og langsiktig perspektiv.  
Kortsiktig er fra vedtak fattes fram til 2018. Mellomlangt fra 2018 – 2025 og langsiktig etter 
2025. 
 
Kortsiktig perspektiv – 2013 - 2018 
Vedtak om skoletomt etter rådmannens anbefaling blir fattet. Ny skole står ferdig på 
Benterud til skolestart i august 2017. 
 
Det er mulig å beholde dagens skoler 
I plan for oppgradering av skoler og barnehager er en oppgradering av de 4 skolene Eikli, 
Stranden, Kirkeskolen og Vegård estimert til kr. 60 millioner kroner. Hønefoss skole må 
oppgraderes ut fra et kostnadsestimat på 65 millioner kroner.  Med middels vekst vil i tillegg 
utbyggingsbehovet etter vært tvinge seg fram.  
 
Planlegging av utbyggingsmulighetene ved Hov, Haugsbygd og Veienmarka ungdomsskoler 
gjennomføres innen 2018. 
 
Mellomlangt tidsperspektiv - 2018 - 2015 
Ut fra faktiske elevtall iverksettes planlagte utbyggingstiltak ved de 2 bynære 
ungdomsskolene, Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole. I tillegg må 
elevtallsutviklingen både Tyristrand skole og Veien skole må følges nøye i forhold mulige 
utbyggingsbehov. 
 
Langsiktig perspektiv - etter 2025 
Elevtallsutviklingen følges nøye og linkes til skolebruksplan og elevkapasiteter ved skolene. 
Eventuelle skoleutbygginger eller bygging av ny skole vurderes. 
Tomtealternativet Krakstadmarka bør beholdes som areal til framtidige offentlige formål. 
Om infrastruktur og utbygging i Krakstadmarka skyter fart, bør enda en ny skole bygges på 
tomt i Krakstadmarka.  
 

Rådmannens vurdering 
 Det er et uttrykt politisk ønske i Ringerike om vekst og utvikling. Skolestrukturen i og nær 
Hønefoss trenger en avgjørelse slik at en ny skole kan tas i bruk fra oppstart av skoleåret 
2017/2018. En skole bør ha beliggenhet der elevene bor, men med den spredte bosettingen 
det er i Ringerike må en del av eleven transporteres til opplæringsstedet.  
 
Rådmannen vurderer at Benterud et det tomtealternativet som best, fordi det bor mange 
elever i gangavstand fra denne tomta. Benterud er det alternativet som kan la seg 
gjennomføre raskest og dette alternativet har god støtte av foreldrene (RKFU). Både 
prosjektgruppe og referansegruppe deler denne oppfatningen. 
Rådmannen vurderer at framdriften når det gjelder utbyggingen i Krakstadmarka og ny bru 
over Storelva ligger for langt fram i tid. Videre er det noe usikkerhet i forhold til atkomsten 
til Tandberglia. Totalt sett er derfor Benterud det beste tomtealternativet. 
 
Deler av Benterud ligger innenfor sonen for 200 – årsflom. Ved å følge de anbefalinger NVE 
har gitt for bygging i slike områder bør det være uproblematisk (se hovedrapporten side 16 
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og 17). Høydeforskjellen fra vannspeilet i Storelva til bakkenivå på Benterud, vår under årets 
flom ca. 1,5 meter.  
 
Denne saken dreier som om å avgjøre tomtevalg. En avklaring av om Hønefoss skal 
”innlemmes” i en framtidig skole på Benterud bør avgjøres i løpet av 2014 for å kunne 
planlegge med en riktig dimensjonering av den nye skolen. 

 
Vedlegg 
* Hovedrapport; framtidig skoleløsning i Hønefoss – bakgrunnsmateriale for valg av 
   skoletomt. 
* Rapport fra enhet for miljø- og arealforvaltning – skoleløsninger i  
   Hønefossområdet. 
* Rapport fra Cowi A/S – Ny barneskole i Hønefoss. 
* Oppdatert skolebruksplan for Ringerike kommune. 

 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 27.05.13 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  
 

Arkivsaksnr.: 13/1736  Arkiv: Q80   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
85/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
/ Formannskapet  
16/13 Ungdomsrådet 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 
Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 
 

Sammendrag 
Nakkerudgata er en strekning fra RV 35 på Nakkerud og sørøstover mot jernbanen og 
Tyrifjorden. I 2012 ble det bygd nytt kryss på RV 35 med forskriftsmessige busslommer samt 
fotgjengerudergang. Fram til sist vinter hadde Nettbuss hentet skolebarn i Nakkerudgata, 
men dette opphørte da fotgjengerundergang og busslommer ble anlagt på RV 35 ved 
krysset på Nakkerud. Ikke alle oppsitterne i Nakkerudgata har vært fornøyde med at 
skolebussen ikke lenger kjører denne strekningen.  
Det er regulert gangveiløsning fra forgjengerundergangen inn i boligfeltet på sørvestsiden av 
Nakkerudgata. 

 
 

Innledning / bakgrunn 
Spørsmålet om trafikkforholdene i Nakkerudgata har blitt reist av oppsittere.  

 
Beskrivelse av saken 
Nakkerudgata har fast dekke fra RV 35 helt ned til krysset ved Bureveien og Stasjonsveien. 
Strekningen vurderes å ha normal bygdeveistandard, men kan oppleves som noe smal og 
vrien, - særlig på glatt føre vinterstid. De nybygde busslommene og løsningen med 
fotgjengerundergang på RV 35 har blitt meget bra. Likevel mener noen det er farlig når 
elever står og venter på skolebussen. 
 
Nettbuss melder at av - og påstigning på skolebussen fungerer fint. De melder også at noen 
passasjerer ikke benytter fotgjengerundergangen, men krysser rett over RV 35.  
 
Ved Tyristrand skole blir det opplyst at de følger godt opp arbeidet med trafikkopplæring av 
elevene. 
 
Ringerike kommune skal rullere hovedplan for kommunale veier. Ny hovedplan skal etter 
planen bli ferdig og behandles politisk i 2014. Nakkerudgata vil bli tatt med i ny hovedplan.  
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Avstanden fra busslomme på RV 35 ned Nakkerudgata til de som bor lengst unna vei er mer 
enn 2 kilometer. Følgen av dette er at førsteklassinger må transporteres med drosje 
hjemmefra opp til bussholdeplassen. Opplæringslovens § 7-1 sier at barn på 1. trinn skal ha 
gratis skyss når avstanden de må tilbakelegges til fots er over 2 kilometer. Denne 
tilbringerkjøringen fungerer greit. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
For 10 år siden kjørte bussen inn Bureveien og opp Nakkerudgata. Bureveien hadde ofte 
vanskelige kjøreforhold for skolebusser vinterstid. Det ble derfor laget snuplass for buss 
nede i Nakkerudgata slik at bussen kunne kjøre tur/retur krysset på RV 35.  
I 2009 ble reguleringsplan 318 – ”Fotgjengerundergang Nakkerud” vedtatt. Nytt kryss med 
ny busslommer og fotgjengerundergang var ferdig i 2012. 
 

Økonomiske forhold 
 
Strekningen fra RV 35 ned til boligfeltet er om lag 300 meter. Ringerike kommune må kjøpe 
nødvendig grunn til gangvei. Kostnader til anskaffelse av grunn samt selve byggingen av 
gangvei estimeres til å koste mellom 0,5 og 1 million kroner. 

 
Rådmannens vurdering 
 
Ringerike har med sin geografiske utstrekning mange vei- og trafikkmessige utfordringer. 
Nakkerudgata er en av disse utfordringene. Rådmannen ønsker en omfattende hovedplan 
for vei slik at politikerne får et godt grunnlag for å foreta sine prioriteringer. Videre er det et 
mål at myke trafikanter i alle aldre skal kunne ferdes tryggest mulig. 

 
Vedlegg 
*   Kart over Nakkerudgata og krysset på RV 35. 

 
Lenker 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 
 
 Ringerike kommune, 27.05.13 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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MINERALSKE RÅSTOFFER - TEMAUTREDNING  
 

Arkivsaksnr.: 13/1789  Arkiv: U24   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Formannskapet  
86/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer. 
2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
 

Bakgrunn 
Forhold til overordna planer 
Det vises til forslag til planprogram for revidering av kommuneplan samt kommunal 
planstrategi. Her legges det opp til at det skal gjennomføres en temautredning om 
mineralske råstoffer. Konklusjonene fra utredninga skal inngå som et innspill til 
kommuneplanarbeidet, og vil være en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget.   
 
Ressurstyper og lokalisering 
Mineralske råstoffer deles inn i fem grupper: byggeråstoffer (grus og pukk), metaller, 
industrimineraler, energimineraler og naturstein.  
 
Byggeråstoffene brukes til forskjellige byggeformål som veier, jernbanetraseer, offshore 
plattformer, boliger og annet tilknytta bygge- og anleggsvirksomhet. 
 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeida kart som viser forekomster av sand og 
grus. Disse er også klassifisert og verdivurdert. I NGUs oversikt vises store områder rundt 
Kilemoen, Hensmoen og Eggemoen som områder med grusressurser, men også områder i 
Ådalen, rundt Nes i Ådal og ved Sokna er registrert. Pukkressursen er ikke kartlagt, men det 
er grunn til å tro at det også er pukkressurser i kommunen. På NGUs kart vises forekomster 
av metaller i kommunen. Lokalitetene er konsentrert rundt Heradsbygda, Eggemoen, 
Hallingby og Ådalen.  
 
Industrimineraler er en fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har 
industriell anvendelse på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper (eks. kvarts, olivin, 
feltspat).  Det er gjort to registeringer av industrimineraler i kommunen, en ved Norderhov 
og en mellom Sokna og Ørgenvika.  
 
Det er ikke gjort kjente registreringer av energimineraler og naturstein. 
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Kartlegging av råstoffer er omfattende og kan være svært ressurskrevende og vil ofte måtte 
skje på bakken. Utredninga skal i hovedsak baseres på kjent kunnskap, og det skal ikke 
legges opp til omfattende undersøkelser utover dette.  
 
Formål med utredninga 
Hensikten med utredninga er i hovedsak å sikre ressursene for framtida, og unngå 
nedbygging av ressurser. Utredninga vil gi grunnlag for å kunne vurdere om etablering av et 
nytt uttak er fornuftig i et samfunnsperspektiv. For eksempel kan utredninga si noe om 
ressursenes kvalitet er så viktig at til dels store ulemper kan aksepteres, eller om det er 
andre områder som heller burde benyttes. De samfunnsmessige konsekvensene må avveies.  
 
Når vi får en sammenstilt oversikt over kvalitet på ressurser og eksisterende uttak blir det 
lettere å se sammenhengene i kommunen og planlegge lengre fram i tid. På denne måten 
kan kommunen unngå å etablere boligområder og masseuttak i nærhet til hverandre. 
Resultatene av kartlegginga skal inngå i kommuneplanen.  
 
I gjeldende kommuneplan er det avsatt flere områder til masseuttak. Disse områdene er 
ikke nødvendigvis i samsvar med NGUs kartlegging. For områder avsatt til masseuttak i 
gjeldende kommuneplan stilles det krav til utarbeiding av reguleringsplan før etablering eller 
utviding av uttak kan finne sted. Gjennom å kartlegge eksisterende uttak blir det lettere 
vurdere hva slags bestemmelser som skal gjelde for ulike uttak i kommunen, samt innspill 
om nye uttaksområder. Avhengig av uttakets størrelse må det blant annet tas stilling til om 
det skal være krav til reguleringsplan eller ikke og hvilket nivå det må være på 
konsekvensutredningene.    
 
Ved å få oversikt over eksisterende uttak vil det også bli lettere å få gjennomført 
istandsettings- og sikringstiltak på uttak som ikke er i drift. 
 
Geologiske formasjoner kan ut fra historiefortellende verdi ha verneverdi. Dette skal også 
vurderes i utredninga.  
 

Beskrivelse av saken 

Lovverk 
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av mineralske forekomster. Aktuelt 
lovverk er:  

- Plan- og bygningsloven (pbl.) 
- Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) 
- Forurensningsloven, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften 
- Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål  
- Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven  

 
Mineraluttak er regulert av konsesjon med driftsplan etter mineralloven, planavklaring etter 
plan- og bygningsloven (oftest reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter 
forurensningsloven. En tillatelse etter mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om 
godkjenning etter plan- og bygningsloven eller motsatt.  
 
Annet aktuelt lovverk er blant annet kulturminneloven, naturmangfoldloven og skogloven.  
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Mineralloven 
Et masseuttak på mer enn 10 000 m3 totalt krever konsesjon etter mineralloven. Det kreves 
også konsesjon for kommersiell drift. For å få konsesjon etter mineralloven må krav om 
driftsplan være oppfylt, samt at uttaket må være avklart etter plan- og bygningsloven (oftest 
gjennom en reguleringsplan). Driftsplanen danner grunnlag for hvordan uttaket skal foregå, 
og kan sette krav til gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av 
naturmangfold og bestemmelser om tiltak mot forurensing.  
 
Plan- og bygningsloven 
Viktige mineralforekomster kan avsettes til formål «råstoffutvinning» i kommuneplanens 
arealdel. På denne måten kan en unngå nedbygging av ressurser og sikre forutsigbarhet. I de 
fleste tilfeller kreves det utarbeiding av reguleringsplan for etablering eller utviding av 
masseuttak. I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kreves det 
konsekvensutredning for uttak som berører området større enn 200 dekar eller hvis samla 
uttak er større enn 2 millioner m3.    
 
Dagens situasjon 
Det er et ukjent antall grusuttak og pukkverk i drift. Det er planer om utviding eller 
etablering i fire store områder, Kilemoen, Rognerud, Hensmoen og Eggemoen. 
Grusressurser er kartlagt og verdisatt, og det er store areal med meget viktig sand- og 
grusforekomst i disse områdene rett nord for Hønefoss.  
 
Pukkressurser er ikke registrert utenom i området der det er drift i dag. NGU er i gang med 
undersøkelser i Buskerud, men det er usikkert når registreringene blir gjort i Ringerike.  
 
Det er i dag ingen kjente uttak av metaller, industrimineraler eller naturstein i kommunen. 
 
Mineralmarkedet er langsiktig og følsomt for konjunkturene. For byggeråstoffene pukk og 
grus utgjør transport en stor del av prisen ut til kunde. Ved transportavstander på 30-40 km 
kan for eksempel transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren). 
Dette må kommunen forholde seg til når det gjelder vurdering av nye uttaksteder.  
 
Metode 
Kartlegginga utføres som en temautredning hvor resultatene inngår i kommuneplanen. 
Utredninga skal behandles politisk og det skal være høringsperiode. 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. 
 
For å få oversikt over eksisterende uttak skal vi benytte lokalkunnskap, gjeldende planer, 
befaringer og flyfoto. Registreringskart fra NGU er grunnlag for avgrensing av ressurser.  
 
Grunneiere og rettighetshavere vil bli oppfordra til å komme med innspill om eksisterende 
uttak av mineralske råstoffer, samt forslag om framtidige uttak. Det er en langt mer 
krevende prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra kommuneplanens 
arealdel enn et som samsvarer med kommuneplanen. 

Side 451 av 452



   

   

 

Geografisk og tematisk avgrensing 
Utredninga tar for seg hele kommunen og vil i hovedsak omhandle grus og pukk, da dette er 
råstoffene som er mest aktuelle i Ringerike i dag.  
 
Eiendomsforhold 
Kartlegginga gjøres uten hensyn til eiendomsforhold. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det vil være en høringsperiode etter at oppstart av arbeidet vedtas. I høringsperioden vil vi 
be publikum om å opplyse om uttak i drift, slik at vi kan få hjelp i kartleggingsarbeidet.  
 
Grunneiere og rettighetshavere vil bli oppfordra til å komme med innspill om uttak av 
mineralske råstoffer. Rådmannen vil i tillegg forsøke å opprette et samarbeid med 
myndigheter og fagetater.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener det er behov for en slik kartlegging for å få et grunnlag for avveiing av 
framtidig behov for masseuttak, og for å kunne avgjøre hvor uttakene bør lokaliseres for å 
unngå konflikt med annen arealbruk i størst mulig grad. Rådmannen anbefaler oppstart av 
arbeidet. 
 
Vedlegg 

1. Strategiplan 2013-2016 – Regiongeologen* 
2. Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven – 

temaveileder* 
3. Gjeldende arealdel av kommuneplan for Ringerike, som viser områder avsatt til 

masseuttak* 
 
Lenker 
NGUs ressurskart Sand, grus og pukk: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_disp_on_web.rappkommimage?p_idnr=0000193828 
 

Ringerike kommune, 28.05.2013 
 

 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 

 
 

Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes og Ingeborg Faller 
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