
MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 
Møtested: Formannskapssalen  
Møtedato: 19.08.2013 Tid: 16.00 

Rom til gruppemøte (Ap, H, Krf. og V) er reservert 
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. 
 
 

SAKSLISTE  NR  11 
 
 

Innkalte: 
Funksjon     Navn           Forfall    Møtt for 
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Varamedlem Ivar Eskestrand  Asbjørn Jarle Holth 

 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.  Side 
 Tittel  

 
87/13 13/38   
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  10.06.2013 3 

3 
88/13 13/39   
 REFERATSAKER   4 

 
89/13 09/330   
 GNR.27/45 - DAMTJERN - DISPENSASJON EL-TILKNYTNING AV 8 HYTTER - 

NY BEHANDLING  
74 

mailto:sek@ringerike.kommune.no


 
 
90/13 12/4531   
 GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT - KLAGE  179 

 
91/13 13/40   
 DELEGASJONSSAKER   201 

 
92/13 12/2461   
 GNR. 278/5 - SKOLLERUDMOENVEDTAK OM NYDYRKING ETTER 

NYDYRKINGSFORSKRIFTEN  
217 

 
93/13 08/1950   
 VANNKANTER I HØNEFOSS - PLAN FOR TILRETTELEGGING PROSJEKT 

"VANNKANTER OG BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER - TILRETTELEGGING 
FOR FRILUFTSLIV" 

292 

 
94/13 08/1950   
 BRYGGEVEILEDER, HØRINGSUTKAST - VANNKANTER OG FRILUFTSLIV  317 

 
95/13 11/2766   
 0605_370 DETALJREGULERING FOR ASKVEGEN 1-3/ST. OLAVSGATE 7-9  361 

 
96/13 11/4767   
 DETALJREGULERING NR.0605 - 369 "HOFSFOSSVEIEN 3" 2. GANGS 

BEHANDLING 
461 

 
97/13 13/2668   
 OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR 387 ØYA -MED FORSLAG 

TIL PLANPROGRAM  
519 

 
EVENTUELT 
 
 

Ringerike kommune, 08.08.2013 
 
 

ARNE BROBERG 
LEDER 



GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  10.06.2013 
 

Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER   
 

Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Møteprotokoll fra trafikkrådets 04.06.2013 
B Notat fra rådmannen, datert 14.06.2013 vedr. Evaluering av omorganisering av 
 byggesaksavdelingen 
C Brev til Fylkesmannen fra miljø- og arealforvaltning,  datert  25.07.2013 
 vedr. Høring av søknad etter forurensningsloven for forbrenningsanlegg på Follum  
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MØTEPROTOKOLL 
NR 4 

Trafikkrådet 
 

Møtested: Leseværelset   
Møtedato: 04.06.2013 Tid: 09.00 – 10.30 
 
Innkalte: 
Funksjon    Navn                                 Forfall             

Leder John Andreas Bakken   
Nestleder Ole Johan Andersen   
Medlem Knut Nyhus   
Medlem Svein Gundersen    
Medlem Audun Haugerud   
Medlem Anne Trine Høibakk FO  
Medlem Per Tveter Ikke møtt  
Medlem Reidar Olsen   
Medlem Johan Johnsen    
Medlem Geir Svingheim   

 

 
Av 10 medlemmer var 8 tilstede. 

 
  
Behandlede saker:  Fra og med sak 36/13 

til og med sak   44/13 
 

 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 

 
 
 
John A. Bakken (sign.)   
leder 
 
 
Møtesekretær: 

 
___________________ 
Ingebjørg Flatin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

36/13 13/48  

 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE 07.05.2013  

 
37/13 13/49  

 REFERATSAKER     

 
38/13 13/50  

 KRYSS E16 - KIHLEMOEN V. ÅDAL   

 
39/13 13/50  

 FRAMTIDSRETTET TRAFIKKSIKRING - NAKKERUD  

 
40/13 13/50  

 SYKKEL/GANGVEINETTET I HØNEFOSS  

 
41/13 13/50  

 UTVIDET BUSSTILBUD  

 
42/13 13/50  

 OPPFØLGINGSSAKER  

 
43/13 13/50  

 UTKJØRING FRA MYRVEIEN UT I RINGVEIEN  

 
44/13 13/50  

 HEKK TIL HINDER FOR UTSYN I VEIKRYSSET 

TUNGAVEIEN/ØSTMOVEIEN   
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36/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE 07.05.2013  

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Møteprotokollen godkjennes. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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37/13  
REFERATSAKER     

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Følgende saker ble tatt til orientering: 
 
A E-mail, datert 22.05.2013 vedr. Trafikksikkerhet rundt deponi Rognerud gård 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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38/13  
KRYSS E16 - KIHLEMOEN V. ÅDAL   

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Vegvesenet tar saken videre og forsøker og forbedre trafikksikkerheten. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Fremkommet forslag som ble enstemmig vedtatt: 
 
Vegvesenet tar saken videre og forsøker og forbedre trafikksikkerheten. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Side 9 av 554



 
 
 
 
  
39/13  
FRAMTIDSRETTET TRAFIKKSIKRING - NAKKERUD  

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 
Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Utdelt på møtet: 

 

Rådmannens saksfremlegg til hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK), hovedkomiteen 
for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet, datert 27.05.202013.   
 
 
Trafikkrådet støtter rådmannens forslag som lyder: 

 
”Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 
Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014”.  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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40/13  
SYKKEL/GANGVEINETTET I HØNEFOSS  

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Saken tas til orientering.  
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Reidar  Olsen (medlem valgt av Syklistenes Landforbund) orienterte. 
 

 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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41/13  
UTVIDET BUSSTILBUD  

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Trafikkrådet tar ikke standpunkt i saken, men oversender henvendelsen til Nettbuss.  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Leder i trafikkrådet John Bakken har fått henvendelse fra beboere i Oppenåsen, vedr. 
spørsmål om ”Heradsbygda-bussen”  kan kjøre oppom Oppenåsen på enkelte avganger. 
 
Trafikkrådet tar ikke standpunkt i saken, men oversender henvendelsen til Nettbuss.  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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42/13  
OPPFØLGINGSSAKER  

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Se vedlegg. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Se vedlegg.  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 

 

Se vedlegg. 

Side 13 av 554



 
 
  
43/13  
UTKJØRING FRA MYRVEIEN UT I RINGVEIEN  

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Trafikkrådet går imot ytterligere skilting 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Leder John Bakken har mottatt innspill fra veifarende som føler seg usikre i lokaltrafikken på 
grunn av manglende skilting.  
 
Trafikkrådet går imot ytterligere skilting.  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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44/13  
HEKK TIL HINDER FOR UTSYN I VEIKRYSSET TUNGAVEIEN/ØSTMOVEIEN   

 
Vedtak: 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Trafikkrådet mener nevnte veikryss er OK. Vikepliktskiltet ivaretar trafikksikkerheten.  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Trafikkrådet mener nevnte veikryss er OK. Vikepliktskiltet ivaretar trafikksikkerheten.  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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RINGERIKE KOMMUNE

Notat  

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA)
Formannskapet (FS)

Fra: Rådmannen

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
13/11-11 15382/13 L40 &42 14.06.2013

EVALUERING AV OMORGANISERING AV BYGGESAKSAVDELINGEN 

Notat fra rådmannen  juni 2013 - positive forhold på byggesaksavdelingen

Siden 1.1.2004 har det vært en byggesaksvakt knyttet til Servicetorget. Vaktordningen har 

vanligvis blitt utført ved at byggesaksbehandlerne har vært hver sin uke på Servicetorget.

I desember 2012 ble det gjort endringer vedrørende servicetorgvaktordningen og fordeling av 

saker og arbeidsoppgaver på byggesaksavdelingen. 

- Knut Ivar Kollstrøm er permanent på Servicetorget.  Han tar de fleste henvendelsene 

når folk kommer innom, ringer eller sender e-poster.  Dette gir god service, og 

skjermer saksbehandlerne.

- Tidligere har hver saksbehandler hatt ansvar for behandling av alle saker i hvert sitt 

geografiske område.  Områdene er opphevet. Nå mottar avdelingsleder Arne Hellum 

alle nye saker som på fordelingsmøter tirsdager og torsdager gis videre til 

saksbehandlerne Henning Gulbrandsen, Roar Nilsen og Hans Otto Larsson. Hellum 

er fast bakvakt for Kollstrøm. 

- Det siste året har Berit Leine hatt 50 % stilling på byggesaksavdelingen. Hun sørger 

blant annet for fakturering og matrikkelføring.  Dette gir viktig avlastning for 

saksbehandlerne.

Prøveordningen er nå evaluert etter et halvt år av enhetsleder på Miljø- og areal, Gunnar 

Hallsteinsen, sammen med byggesaksavdelingen. Hallsteinsen har rapportert det positive 

resultatet videre til rådmannen som herved rapporterer videre til de folkevalgte. 

- Endringene som er gjort oppleves som en suksess. Det er god stemning, og 

medarbeiderne opplever å være i «flytsonen». De servicetorgansatte og Kollstrøm 

trives med ordningen.

- Saksbehandlerne skjermes, og saksbehandlingstida er rekordlav.  Hittil i år er 

gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker bare 12 kalenderdager.  Dette 

inkluderer også dispensasjonssaker, og er det korteste som er kjent å være registrert i 

Ringerike, og svært lavt sammenlignet med andre kommuner. Det er ulike tidsfrister 

for behandling av diverse sakstyper, og den korteste tidsfristen er 3 uker.
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- Antallet ubehandlede saker er redusert.  At avdelingen er mer a jour med 

saksbehandlingen enn tidligere, gir rom for blant annet å øke tilsynsaktiviteten og 

oppfølging av ulovligheter. 

- Ordningen gir god saksflyt og få flaskehalser.

- Kvaliteten på saksbehandlingen er god, selv om HMA ser at det enkelte ganger kan 

være vanskelig å unngå saksbehandlingsfeil i kompliserte saker.

- Det strømmer på med positive tilbakemeldinger fra byggebransjen som 

byggesaksavdelingen i februar hadde bransjedag for.  Ny bransjedag planlegges 

arrangert igjen på nyåret.

- Avdelingslederen har fått mer tid til å være leder.

- Lagfølelsen er sterkere.

- Staben ser ut til å ha blitt mer stabil etter stor gjennomtrekk i flere år.

Rådmannen viser for øvrig til:

- Buskerud kommunerevisjon leverte 31.1.13 en forvaltningsrevisjonsrapport om 

publikums henvendelser til byggesaksavdelingen.  Denne satte blant annet fokus på 

saksbehandlingstid og utsending av foreløpig svar.  Med 91 % av sakene behandlet 

innen 3 uker hittil i år, blir behovet for utsending av foreløpig svar lite.  

Byggesaksavdelingen jobber nå med utformingen av endret utgave av mal for 

foreløpig svar tilpasset den nye organiseringen og endrede byggeregler.

- Byggesaksavdelingen gjennomførte i 2011 og 2012 brukerundersøkelse med veldig 

hyggelig resultat.

Prøveordningen fortsetter ut året, og vil da bli evaluert på bakgrunn av et helt års drift.  Det 

ligger an til at ordningen blir permanent. 

Fra 1.7.13 vil Astrid Ehrlinger og Ingrid Strømme som primært jobber med behandling, tilsyn 

og kontroll av utslippssaker, blir en del av byggesaksavdelingen. Det settes høye mål for 

avdelingen.

Byggesakstjenesten spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, og om denne fungerer bra, er det 

et godt bidrag til etableringer og tiltakslyst. 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no

Fylkesmannen i Buskerud
Miljøvernavdelingen
Postboks 1604
3007 DRAMMEN

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
13/1386-3 18525/13 K23 25.07.2013

SVAR - HØRING AV SØKNAD ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR 
FORBRENNINGSANLEGG PÅ FOLLUM

Viser til høringsbrev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 05.07.2013. Søknaden gjelder drift 
og utslipp fra multibrenselkjele på eiendommen til tidligere Norske Skog Follum AS. Denne 
har vært i drift i 25 år og blir nå oppgradert og underlagt strengere utslippskrav. Dette 
innebærer bruk av sortert trevirke til energiproduksjon. Anleggets kapasitet er i dag 35 MW, 
men vil reduseres til 25 MW. Sentralen er i bruk i dag og leverer fjernvarme både til 
omliggende industriareal og Hønefoss by. Anlegget har den siste tiden vært drevet med 
midlertidig tillatelse og det søkes nå om permanent tillatelse. 

Anlegget skal i løpet av sommeren 2013 gjennomgå flere tekniske oppgraderinger noe som vil 
føre til bedre forbrenningsteknikker og minske utslippet fra anlegget. 

Ringerike kommune har ingen innvendelser mot videre drift av anlegget. Slik vi forstår det vil 
en videre drift av anlegget resultere i mindre utslipp enn hittil. Derfor mener vi at anleggets 
drift og utslippsovervåking viser at det produserer miljøvennlig energi og bidrar i stor grad til 
at Ringerike kommunes klimamål, som er fastsatt i energi- og klimaplanen til kommunen, 
oppfylles. 

Det kan komme en ytterlig uttalelse fra miljørettet helsevern. 

Med hilsen

Gunnar Hallsteinsen

Virksomhetsleder

Saksbehandler: Astrid Ehrlinger
telefon: 97 09 63 45
epost: astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no
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NOTAT

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 13/419-18 Arkiv: D37 &32 

KARTLEGGING AV BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER - ORIENTERING TIL 
HOVEDKOMITEEN SOM REFERANSEGRUPPE 

Det vises til sak 24/13 i møte 18.02.13 om oppstart av arbeid med kartlegging av bynære 
friluftsområder i Hønefoss. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) la til 
saken at de ønsker å være referansegruppe i arbeidet. 

I tråd med vedtaket i sak 24/13 legges utkast til rapport fram for HMA til vurdering. 
Utkastet består av en oppsummering av hvert område, samt avgrensing, egenskapstabell og 
verdivurderingstabell. På bakgrunn av verdivurderingstabellen er hvert område gitt en verdi. 
Vedlagt ligger også en oppsummering av resultatene i spørreundersøkelsen og de innkomne 
innspillene under høringsperioden. 

HMA inviteres til å komme med synspunkter på og innspill til arbeidet slik det framstår i 
dag. Mer spesifikt ber rådmannen om kommentarer til verdivurderingene som er gjort, 
faktaopplysningene i egenskapstabellene og avgrensing av områdene. 

For noen av områdene ønskes innspill spesielt. Disse områdene er: Sørumsmarka, 
Veienmarka, Prestmoen og Gullerudmarka.  

Vedlegg
Bynære friluftsområder i Hønefoss, 02.08.13
Oppsummering fra spørreundersøkelsen og innkomne innspill

Ringerike kommune, 02.08.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Saksbehandler: Astrid Ehrlinger og Ingeborg Faller
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Kartlegging av bynære friluftsområder – orientering til hovedkomiteen som referansegruppe,  
vedlegg 1. 
 

1 
 

Bynære friluftsområder i Hønefoss 
 
Sammendrag av de ulike bynære friluftsområdene i Hønefoss, etter høringsperiode og 
spørreundersøkelse blant brukerne. 
 
Utkast til vurdering av arbeidets referansegruppe, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning.  
 
02.08.13 
 
 

 
 

 

 

Etter høringsperioden er Gullerudmarka lagt inn som område grunnet stor etterspørsel.  
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Kartlegging av bynære friluftsområder – orientering til hovedkomiteen som referansegruppe,  
vedlegg 1. 
 

2 
 

 

Sørumsmarka  

Sum vurderingstabell: 
Beskrivelse av området: Sørumsmarka ligger vest for Hønefoss, mellom E16 og elva Sogna. 
Området er i hovedsak prega av skog og fulldyrka jord og måler ca. 3,3 km2.   
Området har en god størrelse og er derfor egna til lengre dagsturer, men er ikke mye brukt i dag. Det 
er ikke et godt opparbeida stinett her og terrenget er til dels vanskelig.  Sørumsmarka er lett 
tilgjengelig fra Hønefoss med sykkel.  
Potensiale: Det er usikkert om solforholdene er gode nok, men området har god beliggenhet og 
tilgjengelighet og ok størrelse. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: rydding av stier, skilting, informasjon om området. 
 
 

 
 
Størrelse  3,6 km2 

Områdetype  Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Ukjent  
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

4,6 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ikke tilrettelagt 
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Kartlegging av bynære friluftsområder – orientering til hovedkomiteen som referansegruppe,  
vedlegg 1. 
 

3 
 

Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 
 
 
 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen     Mange  X 

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig    Godt X 

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X?   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X?   Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X    Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Nei X       Ja   

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig    X God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det informasjon Nei X    Ja  
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om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

  X Hele året   

 
 

Hvelven 

Sum vurderingstabell: 38 
Beskrivelse av området: Området ligger ved bebyggelsen på Tolpinrud vest for Hønefoss, i 
gangavstand fra Søndre torv. Hvelven er et lite område som er best egna til ettermiddagsturer eller 
kortere turer. Området består av en flat høyde med utsikt mot Eikli og Storelva, og en rygg som 
strekker seg langs elva ned mot Eikli gård. Terrenget er kupert rundt ryggen. Området kan kombineres 
med bruk av Bærenga om vinteren (en skal ikke ferdes på innmark i vekstsesongen). Området er nær 
bebyggelse og er verdifullt for de som bor nærmest. Området brukes av barnehagen i nærheten og er 
tilrettelagt deres bruk med blant annet lavvo.  
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: - 
 
 

 
 
Størrelse  95 daa 

Områdetype  Nærturområde 
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Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

2,7 km 

To mest vanlige aktiviteter  Sykling og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Noe langs vei, ikke tilrettelagt 
Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 
 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen X    Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei   X Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X  Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei  X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  
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Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd    X Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)? 

Dårlig    X God    

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

 X  Hele året   

 
 

Bærenga  

Sum vurderingstabell: 29 
Beskrivelse av området: Området ligger øst for ridesenteret ved Tolpinrud, ned mot Storelva. 
Området er lite, og egner seg for korte turer om det ikke kombineres med andre områder. Ridesenteret 
er en aktiv bruker. Vinterstid kan området kombineres med Hvelven, via innmarka på Eikli gård (ikke 
i vekstsesongen!). Det er tett furuskog i området, og terrenget er relativt flatt. Det er et godt stinett i 
området, som også tråkkes opp vinterstid. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de som bor 
nærmest.  
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk.  
Tiltak som kan gjøre området bedre: -  
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Størrelse  350 daa 

Områdetype  Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

2,9 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og sykling 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Privat parkering (ved ridesenteret) 
Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 

 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   
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Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen X    Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig X   Godt   

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X   Bra   

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei  X  Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei  X   Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

X   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X     Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X     Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)? 

Dårlig    X God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei  X  Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

X   Hele året   

 
Tanbergmoen/Krakstadmarka  
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Sum vurderingstabell: 39 
Beskrivelse av området: Tanbergmoen/Krakstadmarka ligger nært Hønefoss, men er litt utilgjengelig 
fordi Storelva renner mellom området og byen. Området kan fungere som korridor opp mot 
Ringkollen og Nordmarka. Området er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og 
dagsturer her, deler av pilegrimsleden går gjennom området.   
Potensiale: Med mer informasjon og bedre tilgjengelighet kan området bli mer attraktivt.   
Tiltak som kan gjøre området bedre: Det er flere utsiktspunkt i området som kan ryddes for å gjøre 
området mer attraktivt. 
 
 

 
 

 

Størrelse  1,5 km2   
Områdetype  Turområde og del av grønnkorridor 

mellom Hønefoss og Ringkollen 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 10 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 10 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

3 km 
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To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Nei 
Planstatus  Delvis framtidig boligformål og delvis 

LNF i kommuneplan. Arbeid med 
kommunedelplan og reguleringsplan hvor 
hovedformål er bolig er i gang i deler av 
området. 

Vernestatus  Ingen 

 
    1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten   X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei   X Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X  Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X   

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 

Dårlig   X   God   
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(gang- og sykkelvei)? 

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei  X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

  X Hele året   

 

 
Hovsenga  

Sum vurderingstabell: 55 
Beskrivelse av området: Hovsenga er et lite friluftsområde ved Randselva nært Hønefoss sentrum. 
Hovsenga er et fint mål om en går turstiene langs Storelva og Randselva gjennom byen. Området er 
tilrettelagt for grilling. Hovsenga har et rikt fugle- og planteliv, og på grunn av elva er landskapet her 
unikt. Området er tilrettelagt med benker og er tilgjengelig for rullestolbrukere.  
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: - 
 
 

 
 
Størrelse  10 daa 
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Områdetype  Turmål, lite turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

2,7 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og sykling 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Etter arbeidstid ved Hov barnehage 
Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Båndlagt etter lov om naturvern i 

kommuneplan 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten    X Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen     Mange X    

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig   X  Godt   

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei   X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei    Ja X   

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

  X Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X    Ja  
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Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei  X   Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)? 

Dårlig     God X  

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei  X   Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

X   Hele året   

 
Livmarka  

Sum vurderingstabell: 31 
Beskrivelse av området: Livmarka er et lite nærturområde ved bebyggelsen nederst i Vesternbakken, 
øst i Hønefoss. Området består av dyrka mark og krattskog. Landskapet er kupert, med bratte rygger. 
Om vinteren kan den dyrka marka tas i bruk, og dermed er større områder tilgjengelig. Sommerstid er 
området mer begrensa. Om vinteren tråkkes det opp stier i snøen, slik at området er fint for fotturer 
vinterstid. Området har en viktig funksjon som nærturområde for noen mennesker. 
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: - 
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Størrelse  173 daa 

Områdetype  Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

2,5 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ikke tilrettelagt, boliggater 
Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 
 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen  X    Mange   
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Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei  X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X   Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X    Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)? 

Dårlig     God X    

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei  X   Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

X   Hele året   
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Eggemoen  
Sum vurderingstabell: 47 
Beskrivelse av området: Eggemoen er det turområdet som brukes mest av områdene som har vært 
med i undersøkelsen. Landskapet er flatt og området består stort sett av furuskog. Sommerstid er det 
breie stier på skogsbunn. Stiene kan brukes med barnevogn, rullator og rullestol. Vinterstid er det 
oppkjørte skiløyper. Lysløypa er 10 km lang. Stiene er merka i runder på 5 og 10 km. Eggemoen er 
mye brukt av idrettslag og andre organisasjoner til trening. 
Potensiale: Området er allerede et foretrukkent område, og potensialet utnyttes godt. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan skiltes bedre, for eksempel med et oversiktsskilt 
med kart ved parkeringsplassen og i stikryss. 
 
 

 
 
 
Størrelse  8 km2 (en del av Eggemoen ligger i 

Jevnaker kommune) 
Områdetype  Turområde, treningsområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Under 20 km 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  10 km 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 30 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

8,2 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Kjører bil hjemmefra 
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Parkering  Ja 
Planstatus  Framtidig annet byggeområde i 

kommuneplan. Arbeid med 
områdereguleringsplaner med formål 
næringsbebyggelse i nesten hele området. 

Vernestatus  Ingen.  

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten     Stor X  

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen   X  Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X   Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei    Ja X   

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

  X  Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei  X  Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd    X  Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig X      God   

Er området lett 
tilgjengelig med 

Nei X     Ja  
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offentlig transport? 

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei   X  Ja   

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

  X Hele året   

 
 

Hovsmarka/Børdalsmoen  

Sum vurderingstabell: 49 
Beskrivelse av området: Hovsmarka og Børdalsmoen ligger i gå- og sykkelavstand fra Hønefoss. 
Landskapet er lett kupert, med korte bratte bakker. I Hovsmarka er det asfalterte turveier som brukes 
til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige fotturer og jogging. Hønefoss 
skiskytterklubb er faste brukere av området og har tilrettelagt deler av det. På Børdalsmoen, som 
ligger i tilknytning til Hovsmarka, er det furuskog og turstier på skogsbunn. Områdene brukes av flere 
idrettslag til trening. Områdene sees i sammenheng til tross for at det noe forskjellig bruk. Begge 
områdene brukes mye.     
Potensiale: Hovsmarka/Børdalsmoen er nærturområde for store deler av Hønefoss, og kan erstatte 
andre nærturområder om nødvendig. For øvrig er området godt brukt og potensialet godt utnytta slik 
det er i dag. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: Oversiktsskilt og merking av stier/løyper, samt noen benker 
vil kunne gjøre terskelen for å bruke området mindre. 
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Størrelse  1,4 km2 

Områdetype  Turområde, treningsområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Under 5 km 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km (hovedsakelig Børdalsmoen) 
Lysløyper  2,5 km 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 10 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

3,9 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ja 
Planstatus  Friområde, erverv og bygninger med 

særskilt allmennyttig formål i 
kommuneplan. Området er regulert i en 
detaljreguleringsplan og to 
områdereguleringsplaner. Formålene er 
friområde, boliger, idrettsanlegg, 
forretning/kontor/industri og industri. Det 
er igangsatt arbeid med en 
områdereguleringsplan til for industri. Det 
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er i hovedsak områdene i sør og vest som 
ligger under disse planene. Plannr.: 155, 
259 og 343.  

Vernestatus  Ingen 
 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten     Stor X  

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen X     Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X    Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X    Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei    Ja X  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

  X Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei  X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig     God X    

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei  X  Ja  
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Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei  X  Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

  X Hele året   

 

 

 

Hensmoen 

Sum vurderingstabell: 39 
Beskrivelse av området: Hensmoen brukes i stor grad av folk som bor nær området. Landskapet er 
forholdsvis flatt og kledd med furuskog. På furumoen ligger to vann, Storetjern og Vesletjern. I 
tilknytning til området ligger et grusuttak og et industriområde. Det er opparbeida turstier sommerstid. 
Området brukes hovedsakelig på barmark. Det er ikke opparbeida skiløyper om vinteren, og det er 
ukjent hvorvidt området brukes til fotturer om vinteren.  
Potensiale: ?? 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved 
innfallsportene til området. Opparbeiding av skiløyper. 
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Størrelse  2,5 km2 

Områdetype  Turområde, nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 15 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

9,5 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ikke tilrettelagt, men muligheter flere 

steder 
Planstatus  LNF, masseuttak og industri i 

kommuneplan. Arbeid med 
reguleringsplan for masseuttak er igangsatt 
i sør.  

Vernestatus  Ingen 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten     Stor X  

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen    X Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X   Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei  X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X   Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  
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Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

X   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X      Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei  X   Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd  X    Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig X     God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei X     Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X   Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

 X  Hele året   

  

 

 

 

 

Kilemoen 

Sum vurderingstabell: 34 
Beskrivelse av området: Kilemoen er en furumo på motsatt side av Begna for Hensmoen. Kilemoen 
brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og jogging. Terrenget er lett kupert i forhold til de andre 
furumoene i Ringerike. I området er det skilta en 5 km lang tursti, i tillegg til andre, umerka stier. 
Området er mest brukt på barmark, det er lite opptråkka stier her vinterstid. Grunnet tett skog er 
solforhold og utsikt begrensa. 
Potensiale: Området er mindre enn de andre furumoene, men har fin størrelse som nærturområde.  
Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan tilrettelegges mer for vinterbruk. Skilt kan 
oppgraderes.  
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Størrelse  1,9 km2 

Områdetype  Turområde, nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 10 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

7 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Kjører bil 
Parkering  Ja 
Planstatus  Framtidig masseuttak og LNF i 

kommuneplan. Det er igangsatt arbeid med 
reguleringsplan med hovedformål 
masseuttak sør i området og med 
reguleringsplan for Ringerike vannverk 
nord i området.  

Vernestatus  Ingen 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten    X Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 

Ingen X     Mange   
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opplevelseskvaliteter?  
 

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X    Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X    Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X     Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei   X Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig X     God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei X     Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X   Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

X   Hele året   

 

 

Oppenåsen/Heggen 
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Sum vurderingstabell: 45 
Beskrivelse av området: Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda, 
Heggen er et tilhørende område nordvest for Oppenåsen. Området brukes i hovedsak av beboere i 
Heradsbygda med gangavstand. Landskapet er delvis kupert og består av tett skog. I området er det 
mange turstier og skiløyper, samt en lysløype. Området er fint for både kortere turer og lengre 
dagsturer. Det finnes kart over skiløyper og merka stier.     
Potensiale: Området kan brukes av folk fra hele Hønefoss. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan gjøres bedre kjent. Stier bør ryddes etter 
tømmerkjøring.  
 

 

 
 

 
Størrelse  12 km2 

Områdetype  Turområde, nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Under 25 km 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper  Under 5 km 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 20 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
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Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

3,5 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ja, utenom skoletid 
Planstatus  Idrettsanlegg, LNF og annet byggeområde 

i kommuneplan. Deler av området er 
regulert til golfbane og friområde, ellers 
uregulert. 

Vernestatus  Ingen 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten   X  Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen   X  Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei  X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei   X Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 

Dårlig    X God   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei  X  Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei   X Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

 X  Hele året   

 

 

Rognerud 

Sum vurderingstabell: 34 
Beskrivelse av området: Området ligger nord for Oppenåsen og øst for Heggen. Det er lite 
opparbeida turstier i området. Terrenget er lett kupert, og prega av hogst. Noen steder er det god utsikt 
over Begna. Området brukes til fotturer og til sanking av bær og sopp. 
Potensiale: Området har potensiale til å bli en utvidelse av Oppenåsen/Heggen om det stier 
opparbeides og skiltes.   
Tiltak som kan gjøre området bedre: Opparbeiding og skilting av stier. 

 
 

 
 
Størrelse  1,8 km2 

Områdetype  Turområde, nærturområde 
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Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

8,8 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og sanking av bær og/eller sopp 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ikke tilrettelagt, men muligheter langs vei 
Planstatus  LNF i kommuneplan. Det er ønske om å 

starte planarbeid for pukkverk. 
Vernestatus  Ingen 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten   X  Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X    Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  
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Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig  X   God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei X    Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

  X Hele året   

 

 

Veienmarka 

Sum vurderingstabell: 36  
Beskrivelse av området: Veienmarka er et forholdsvis lite område nært Hønefoss. Området består i 
hovedsak av dyrka mark og grusveier, og er ideelt for kortere turer. Området fungerer også som 
korridor mot Oppenåsen/Heggen og Sørumsmarka. Veienmarka er flat og har gode solforhold. 
Området brukes mest til fotturer og sykling. 
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer informasjon om området som grønnkorridor mot større 
turområder kan være verdifullt.  
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Størrelse  290 daa 

Områdetype  Nærturområde, grønnkorridor mot 
Oppenåsen/Heggen 

Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

2,9 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og sykling 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Utenom skoletid 
Planstatus  LNF og delvis båndlagt etter lov om 

kulturminner i kommuneplan. Litt av 
området er regulert til kulturminnepark, 
men området er stort sett uregulert. 

Vernestatus  Delvis båndlagt etter lov om kulturminner 
 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 

Ingen    X Mange   
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opplevelseskvaliteter?  
 

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X    Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

X   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei    Ja X 

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig    X God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei  X  Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

  X Hele året   

 

 

Prestmoen 
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Sum vurderingstabell: 28 
Beskrivelse av området: Prestmoen er en furumo som ligger et lite stykke sør for Hønefoss sentrum, 
og er fin for kortere fotturer og joggeturer. Området er flatt, og ligger inn mot Storelva i nord.  
Potensiale: Prestmoen har potensiale til å bli mer brukt som joggeområde. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: Skilting og merking av stier med km-opplysninger.  

 
 

 
 
Størrelse  870 daa 

Områdetype  Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

7,8 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og «annen aktivitet» (3. mest svart 
er jogging) 

Mest vanlige framkomstmiddel til området Kjører bil hjemmefra 
Parkering  Noe langs vei, ikke tilrettelagt 
Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 
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  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen     Mange  X 

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X  Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei    Ja X 

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig  X   God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

  X Hele året   
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Hvervenmoen  

Sum vurderingstabell: 37 
Beskrivelse av området: Hvervenmoen ligger nært Hønefoss og er et område som primært brukes til 
jogging og fotturer. Området har en størrelse som tillater kortere turer og joggeturer, og ligger lett 
tilgjengelig fra Hønefoss for gående og syklende. Terrenget er hovedsakelig flatt med furuskog. Det er 
flere turstier og noen grusveier i området, som til sammen utgjør et nett for fotturer og jogging. Deler 
av stiene er merka som joggetrasé. Stier tråkkes opp om vinteren. 
Potensiale: Områdets potensiale utnyttes godt sommerstid, og er i minste laget for å anlegge skiløyper 
vinterstid.    
Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av flere stier og innganger til området.  

 
 

 
 

 
Størrelse  656 daa 

Områdetype  Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 10 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 10 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

3,2 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Kjører bil 
Parkering  Etter arbeidstid 
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Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 
 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X   Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X      Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

X   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd    X Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig   X  God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 

Nei X     Ja  
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aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

X   Hele året   

 

 

Gullerudmarka 

Sum vurderingstabell: 25 
Gullerudmarka var ikke med i spørreundersøkelsen. Derfor er informasjonen om bruk av dette 
området noe mangelfull, og vurderinga kanskje ikke sammenlignbar med de andre områdene. 
Gullerudmarka er tatt inn som område etter stor etterspørsel i innspill og i spørreundersøkelsen. 
 

Beskrivelse av området: Gullerudmarka er et skogsområde øst for Hønefoss. Terrenget er variert, og 
området består av noe skog og noe dyrka mark. Det er en del opparbeida stier her til bruk sommerstid, 
men det er ukjent hvordan området er vinterstid. Det er ikke kjente skiløyper i området. Bruken av 
området er ukjent grunnet at området ikke var med i spørreundersøkelsen i forbindelse med dette 
prosjektet, men da området ble etterspurt flere ganger er det grunn til å tro at bruken er relativt stor. 
Det finnes orienteringsposter i området.  
Potensiale: Gullerudmarka er et stort, tilgjengelig og variert område, og har derfor potensiale til å 
erstatte andre lignende områder.  
Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer informasjon om området og skilting og merking av 
løyper. En utfartsparkering kan gjøre området mer attraktivt og tilgjengelig.  
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Størrelse  7 km2 

Områdetype  Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ukjent 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 15 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

5,9 km 

To mest vanlige aktiviteter  Ukjent 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Ukjent 
Parkering  Langs vei 
Planstatus  LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 
 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten     Stor  X 

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  

Ingen  X   Mange   
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Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei  X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X 

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei  X   Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig X     God   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

   Hele året  X   
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Petersøya 

Sum vurderingstabell: 48 
Beskrivelse av området: Petersøya er en halvøy i Storelva midt i Hønefoss sentrum. Øya er ikke stor, 
men rommer en gresslette og en sti langs elvekanten rundt hele øya. Øya er delvis skogkledt og delvis 
åpen gresslette. Petersøya er en naturlig del av elvestien langs Storelva og Randselva gjennom byen, 
og brukes stort sett til fotturer og jogging.  
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk som turområde. Som 
turmål for piknik og friluftsaktiviteter kan området utnyttes mer. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: Flere benker, en grill og informasjonsskilt om elva og 
biologisk mangfold kan øke områdets verdi.  

 
 

 
 
Størrelse  46 daa 

Områdetype  Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

500 m 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ja 
Planstatus  Friområde i kommuneplan, regulert til 

park, parkering og offentlige bygninger. 
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Vernestatus  Ingen 
 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

 
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen   X  Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei  X  Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

 X  Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei  X  Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd     Inngreps-
fritt X 

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig     God X   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei    Ja X  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 

Nei  X  Ja  
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internett eller 
lignende? 

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

X   Hele året   

 

 

St. Hanshaugen 

Sum vurderingstabell: 39 
Beskrivelse av området: St. Hanshaugen ligger nord i Hønefoss sentrum. Området består av to 
sammenhengende hauger med gress og trær. St. Hanshaugen er et turmål, gjerne i sammenheng med 
Petersøya og Nordre park. Det går en sti mellom de to haugene og opp på den ene.  
Potensiale:  

Tiltak som kan gjøre området bedre: Rydding av kratt, benker 

 
 

 
 
Størrelse  28,5 daa 

Områdetype  Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
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Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

1 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og «annen aktivitet» (3. mest svarte 
er jogging) 

Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Nei, kun i gater 
Planstatus  Friområde i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus  Ingen 
 

 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten   X  Stor   

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei   X Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt 
X    

   Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei X    Ja  
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Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig     God X   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

   Hele året 
X 

 

 

Schjongslund 

Sum vurderingstabell: 44 
Beskrivelse av området: Schjongslund er et frilufts- og treningsområde nært sentrum i Hønefoss. 
Området er omkransa av Storelva på tre kanter, og terrenget er flatt. Området brukes til jogging og 
fotturer i tillegg til bruk av anleggene i området som blant annet er tilpassa fotball og friidrett. Det er 
gode parkeringsforhold ved Schjongslund, men området brukes mest av folk som går hjemmefra til 
området. Langs ytterkanten av området, ved elvekanten, går en sti som er merka for hver hundrede 
meter. Det er en blanding av skog og åpne gressletter. Det er badeplass på vestsida av området.   
Potensiale: Områdets potensiale er godt utnytta med mange muligheter. 
Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer skilting og kart, både om området og om historien i 
området. Flytebrygge på badeplassen. 
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Størrelse  186 da 

Områdetype  Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid  Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper  Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid  Under 5 km 
Toaletter  Nei 
Servering/kiosk  Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 
vei 

1 km 

To mest vanlige aktiviteter  Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til området Går hjemmefra 
Parkering  Ja 
Planstatus  Friområde i kommuneplanen. Regulert til 

friområde, offentlig eller privat 
tjenesteyting og idrettsanlegg. 

Vernestatus  Ingen 
 
 
  1 2 3 4 5 Ukjen

t 

Bruk  Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   
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Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi  

Har området spesielle 
natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter?  
 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 
undervisnings-
sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et spesielt 
landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  Er området spesielt 
godt egna eller 
tilrettelagt for en eller 
flere aktiviteter som 
det ikke finnes like 
gode alternative 
områder til?  

Nei   X Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 
flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/inform
asjon på stedet/  
fasiliteter  

Er området tilrettelagt 
for bruk av 
funksjonshemmede?  

Ikke 
tilrettelagt    

 X  Høy grad 
av tilrette-
legging  

 

Er det fasiliteter som 
parkering, toalett, 
servering osv? 

Nei  X  Ja  

Informasjonsskilt 
og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 
inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-
fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 
god fra Hønefoss 
(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig     God X   

Er området lett 
tilgjengelig med 
offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det informasjon 
om turmulighetene i 
aviser, bøker, på 
internett eller 
lignende? 

Nei X   Ja  

Sommer- og/eller 
vinterbruk 

Brukes området 
sommer eller vinter 
eller hele året?  

Sommer 
eller vinter  

 X  Hele året   
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Oppsummering fra spørreundersøkelsen og innkomne 

innspill 
 
 
Resultater:  

 Fra spørsmål om hvor ofte og hvor mange ganger i mnd et område brukes er det 
svaralternativet som er svart flest ganger tatt med videre.  

 Fra spørsmål om hvilken aktivitet som utføres i et område er de to mest valgte aktivitetene tatt 
med videre. 

 Fra spørsmål om hvilken årstid området brukes er alternativet som er mest svart tatt med 
videre.  

 Fra spørsmål om hvordan brukerne kommer seg til området hjemmefra er alternativet med 
mest svar tatt med videre. 

   

 

ID 01 Sørumsmarka 
2 %, 16 svar 
 
Opplysninger Bruk Ønsker 

 2-8 ganger i mnd, til sammen 2-
4 timer.  
Fottur og jogging. 
Hele året. 
Går hjemmefra. 

 

 
Vinter: Ikke mye brukt vinterstid. Veien som går fra øst i området og sørover brukes til 
ettermiddagsturer.  
 
 
ID 02 Hvelven 
1 %, 8 svar 
 
Opplysninger Bruk Ønsker 

 2-8 ganger i mnd, til sammen 
enten 0-1 timer eller mer enn 4 
timer. 
Sykling og jogging. 
Hele året. 
Går hjemmefra. 

 

 
 
 
 
Vinter: Opptråkka stinett på platået innerst i Tolpinrudveien. 
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ID 03 Bærenga 
1,1 %, 9 svar 
 
Opplysninger Bruk Ønsker 

 1-2 ganger i mnd, til sammen 
enten 1-2 timer eller 2-4 timer. 
Fottur og sykling. 
Sommer, vår, høst. 
Går hjemmefra. 

 Merking av 
kulturminner 

 
 
Vinter: Opptråkka stinett mellom Eikli gård og ridesenteret.  
 
 
 
ID 04 Tanbergmoen/Krakstadmarka 
4,2 %, 34 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Gjengrodd – også 
pilegrimsleden 

1-2 ganger i mnd, til sammen 
mer enn 4 timer. 
Fottur og jogging. 
Hele året. 
Går hjemmefra. 

 Merking av 
kulturminner 

 Skilting 

 

ID 05 Hovsenga 
8,9 %, 72 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

 1-2 ganger i mnd, til sammen 
mellom 0-1 timer og 1-2 timer. 
Fottur og sykling. 
Sommer, vår, høst. 
Går hjemmefra. 

 Merking av 
kulturminner 

 

ID 06 Livmarka 
2 %, 16 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

 1-2 ganger i mnd, til sammen 1-
2 timer. 
Fottur og jogging. 
Sommer, vår, vinter. 
Går hjemmefra. 

 Infotavle om 
gjengrodde veier 

 Rydding til Gampefoss 

 

ID 07 Eggemoen 
35,1 %, 285 svar 
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Opplysninger Bruk Ønsker 

Dyregraver 
Bostedsgroper 
Jordsmonn etter istiden 
Mye hakkespett, korsnebb, 
huggorm, vilt 
«Lensmanndrapet» 
Kulturminner 
Del av et større område 
  

2-8 ganger i mnd, til sammen 
mer enn 4 timer. 
Fottur og jogging. 
Hele året. 
Kjører bil hjemmefra. 
 
Bevegelseshemmede 
Fottur 
Hundetrening 
Trening 
Orientering  
Eggemomila 

 Benker, grillplasser 
 Søplekasser 
 Merking av 

kulturminner 
 Skilting og kart 
 Infotavle med 

stioversikt 

 

ID 08 Hovsmarka/Børdalsmoen 
27,7 %, 225 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Opparbeida parkeringsplasser, 
Lett adkomst uten bil 
Tilrettelagt rullestol og 
gåstaver. Dyreliv (elg, rådyr, 
rev, hare, grevling).  
Fine stier 
«Helt bynært» 
Ikke alltid like tilgjengelig for 
andre enn idrettsutøverne 
Lysløype 

2-8 ganger i mnd, til sammen 
mer enn 4 timer. 
Fottur og jogging.  
Hele året. 
Går hjemmefra. 
 
Eldre 
Hundetrening, fottur,  
Ullerål skole og Hov 
ungdomsskole – natursti, 
grilling, skiturer. 
Ski, skiskyting 
Sykkel 
Orientering  
 

 Merking av 
kulturminner 

 Skilting og kart 
 Benker 
 Grillplass 

 Søppelkasser 

 

ID 09 Hensmoen 
39,2 %, 319 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Bostedsgroper 
Dyregraver 
Møllervei til Hadeland 
Orkidèer 
Rolig 
Skummelt med dagens grustak 
Harer 
Grytehullstjern, dødislandskap 
Møllevei fra Randsfjord til 
Heen mølle 
 

Mer enn 20 ganger i mnd, til 
sammen mer enn 4 timer. 
Fottur og jogging. 
Hele året. 
Går hjemmefra. 
 
Hundetrening 
Bading 
Lavvo 
I forbindelse med arbeid 
Sopp og bær 
Orientering  
Løp 

 Benker, grillplasser 
 Lysløyper 
 Skiløyper 
 Infotavler om geologisk 

historie 

 Info om kulturminner 
 Skilting 

 Hundebæsjeposestativ 

 Gjerde rundt grusuttaket 
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Fottur 
Trening 
 

 

ID 10 Kilemoen 
26,3 %, 214 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Rolig 
Henger sammen med andre 
store områder 

2-8 ganger i mnd, til sammen 
mer enn 4 timer. 
Fottur og jogging. 
Sommer, vår, høst. 
Kjører bil hjemmefra. 
 
Fottur 
Hundetrening 
Trening 
Orientering 
 

 Benker, grillplasser 
 Skilting og kart 
 En vei som brøytes 

 

ID 11 Oppenåsen/Heggen 
13,5 %, 110 svar 

 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Gruver 
Tiurleik i Anbjørgåsen – bør tas 
ut 
Henger sammen med andre 
store områder 
Tilgjengelig for mange uten bil 

1-2 ganger i mnd, til sammen 
mer enn 4 timer. 
Fottur og jogging. 
Hele året. 
Går hjemmefra. 
 
Orientering 
Trening 
Turgåing 

 Tilrettelegging og 
rydding av stier 

 

ID 12 Rognerud 
18,6 %, 151 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Rikt fugleliv 
Tyttebær 
Henger sammen med andre 
store områder 

2-8 ganger, til sammen mer enn 
4 timer. 
Fottur og plukking av bær 
og/eller sopp. 
Går hjemmefra. 
 
Bading 
Orientering 
Turgåing 

Stimerking 
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ID 13 Veienmarka 
6,3 %, 51 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Tilgjengelig for mange uten bil 2-8 ganger i mnd, til sammen 
mer enn 4 timer. 
Fottur og sykling. 
Hele året. 
Går hjemmefra. 
 
Orientering Veienmarka skole 
Har potensial for økt bruk 

 

 

ID 14 Prestmoen 
6,4 %, 52 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

 2-8 ganger i mnd, til sammen 
mer enn 4 timer. 
Fottur og annen aktivitet (3. 
mest svart er jogging). 
Hele året. 
Kjører bil hjemmefra. 
 
Fottur, hundetrening 

 

 

ID 15 Hvervenmoen 
7,5 %, 61 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

 2-8 ganger i mnd, til sammen 1-
2 timer. 
Fottur og jogging. 
Sommer, vår, høst. 
Kjører bil. 
 
Nybegynner-orientering 
Trening 
Fottur 

 Hundeposestativ 

 Skilting 

 

 

ID 21 Petersøya 
3,4 %, 28 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Synd at det dumpes snø der pga 
søppel og at det sperrer området 
om vinteren 
Ses i sammenheng med 

2-8 ganger i mnd, til sammen 1-
2 timer. 
Fottur og jogging. 
Sommer, vår, høst. 

 Hundeposestativ 

 Bedre tilrettelegging 
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Schjongslund 
Tilgjengelig for mange uten bil 

Går hjemmefra. 
 
Barnehager 
Nybegynner-orientering 
Trening 
Fottur 
 

 

ID 22 St. Hanshaugen 
20,7 %, 168 svar 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Tilgjengelig for mange uten bil 1-2 ganger i mnd, til sammen 0-
1 timer. 
Fottur og annen aktivitet (3. 
mest svarte er jogging) 
Hele året. 
Går hjemmefra. 
 
Orientering (Hønefoss skole og 
sprint-orientering i 
sammenheng med gatene rundt) 

 Hundeposestativ 

 Rydding 

 Krakker 
 Søppeldunker med tette 

lokk 

 

ID 23 Schjongslund 
2,5 %, 20 svar 

 

Opplysninger Bruk Ønsker 

Ses i sammenheng med 
Petersøya 
Tilgjengelig for mange uten bil 

2-8 ganger, til sammen mer enn 
4 timer. 
Fottur og jogging. 
Sommer, vår, høst. 
Går hjemmefra. 
 
Volleyball 
Idrett 
Orientering 
Trening 
Fottur 

 Stien bør gjøres 
tilgjengelig for 
rullestolbrukere 

 Flytebrygger om 
sommeren 

 Infotavler om tidligere 
drift på elva 

 Skilting og kart 
 Huneposestativ 

 

 

 

Generelle ønsker og behov 
Skilt med kart over området – samt tips om andre områder 
Naturstier – spm og svar om planter som finnes i området, mnds post, orientering for barn 
Hinderløyper, sykkelstier, badeplasser 
Plakater med byhistorie 
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Grillplasser 
Utsiktsplakater – oversikt 
Skilting rundt Hønefoss 
Rydde og skilte stien mellom Røde Kors-huset og Hringariki 
Skilting av joggeruter 
Bedre markedsføring av friluftsområdene 
Utfartsparkeringsplasser 
Innskjerpa båndtvang 
Belysning 
Utbedring av noen turstier – drenering og grusing 
Søppelkasser 
Hundebæsjeposestativ 
Infoskilt om «Hønefoss Elvepark» settes opp igjen 
Generell info om friluftsområdene – beskrivelse av tilrettelegging 
Korridorer fra sentrum 
Info om kulturminner 
Større sammenhengende løypenett – kombinere områder rundt Hønefoss med områder i marka 
Områder med lite folk for hundetrening 
Binde friluftsområder sammen med turveier og stier 

 

O-laget: flest brukere ved orientering i bynære områder 

Andre områder som foreslås 

 Gbnr 45/283 . 45/249 – 45/267 – hele året. Aking, ski, ballek, sklier 
 Sørgefossen – kulturhistorie fra 1600-tallet til 1900-tallet. Fottur, sykling og rasting, bading 
 Røsholmstranda bør rustes opp – sanitæranlegg, søplekasser, parkeringsplasser. 

Brukes til ski, fotografering, grilling. Hele året. 
 Hvalsmoen og Helgelandsmoen. Tilrettelegging – rastebord, tilrettelegge rullestol. For 

privat? 
 Nordre park 
 Ringkollen 
 Hønsand - badeplass 
 Gullerudmarka/Vaker/Åsa – jogging, orientering, ridning, fotturer, fiske, bær, sopplukking. 

Orientering, trening. Begrensa parkering  
 Vikerfjell 
 Sandtangen ved Ådalselva/Årbogen  
 Sti fra ringveien på gangbro over jernbanen ved Tolpinrud – brokar-rester og stabbesteiner  
 Lundstadfossen nedafor Austjord – foto, fiske, padling, korte turer med rast 
 Harehaugen 
 Stavhella 
 Gbnr 56/103  
 Aurenhaugen – nybegynnerorientering, trening. Har potensiale, parkering er en begrensning i 

dag.  
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GNR.27/45 - DAMTJERN - DISPENSASJON EL-TILKNYTNING AV 8 
HYTTER - NY BEHANDLING  
 

Arkivsaksnr.: 09/330  Arkiv: BYG 27/45  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden, til søknader om 
dispensasjoner, til uttalelser, til vedtak av kommunen og fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og til rådmannens saksframlegg.  
 

1. Hovedkomiteen vurderer at den fysiske gjennomføringen av anlegget blir å betegne 
som et tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 og at det kreves dispensasjon fra 
byggeforbudet i markalovens § 5. 

2. Hovedkomiteen kan ikke se at fordelen ved å gi dispensasjon fra markalovens § 5 er 
klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 

3. Med henvisning til markalovens § 15 avslås søknaden om dispensasjon fra 
markalovens § 5. 

4. Skulle imidlertid konklusjonen til fylkesmannen i Oslo og Akershus bli at arbeidene 
ikke skal behandles etter markaloven/at det ikke trengs dispensasjon fra 
Markalovens § 5, og det skulle vise seg at kommunens rolle blir å være uttaleinstans i 
forbindelse med melding om planene for anlegget, uttaler hovedkomiteen herved at 
den har vesentlige innvendinger mot anlegget.  Saken bes i så fall forelagt NVE til 
avgjørelse.  

 
Se markalovens § 16 for mulighet til å klage avslag etter markaloven inn for fylkesmannen i 
Oslo og Akershus. 
 
Utskrift sendes: 
 
Kari Nilsen Raaer, Linjeveien 39, 1087 OSLO 
Ringeriks-Kraft Nett AS v/Espens Sjåstad, Serviceboks 22, 3504 HØNEFOSS 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, PB 8111 Dep, 0032 OSLO 
Fylkesmannen i Buskerud, PB 1604, 3007 DRAMMEN 
Oslo og Omland Friluftsråd, PB 8896 Youngstorget, 0028 OSLO 

 

Sammendrag 
I flere år har Kari Nilsen Raaer og Tore Raaer representert eierne av 8 hytter rett nord for 
Damtjern. Disse ønsker å få legge inn strøm i hyttene sine. Hovedkomiteen har hatt saken til 
behandling flere ganger, og saken ble innsendt før markaloven trådte i kraft 1.9.09.  Det har 
enda ikke lyktes å få fattet et endelig vedtak i saken som Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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(FMOA) 31.5.12 har sendt tilbake til Ringerike kommune for ny behandling. Rådmannen 
anbefaler hovedkomiteen å anse at arbeidene er tiltak som krever dispensasjon fra 
byggeforbudet i markaloven og å avslå søknaden. Om slikt vedtak blir fattet, vil Raaer kunne 
klage på vedtaket som derved vil kunne havne hos fylkesmannen i Oslo og Akershus slik at 
endelig vedtak etter markaloven kan bli fattet. 
 

Innledning / bakgrunn 
Kommunens vedtak hittil: 

- Sak 41/09: 30.3.09: Hovedkomiteen utsatte saken i påvente av markaloven 
- Sak 80/11: 27.6.11: Hovedkomiteen avslo søknad om innlegging av strøm 
- Sak 91/11: 22.8.11: Hovedkomiteen avslo klage på vedtak i sak 80/11 

 
Vedtak av fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA): 

- 31.5.12: FMOA opphevet kommunens vedtak.  Saken må behandles på nytt. 

 
 Behandlingen av saken har vist seg å være vanskelig av flere årsaker.   

- Bygningsmyndigheten behandler vanligvis ikke saker om innlegging av strøm og er 
derfor uvant med temaet. 

- Sammenhengen mellom markaloven og plan- og bygningsloven ved behandling av 
saken har blitt utgreid parallelt med at saken til Raaer har vært til behandling. 
Energiloven gjelder også. 

- Mange «instanser» har i større eller mindre grad vært involvert i saken: Ringerike 
kommune, Ringeriks-Kraft Nett AS, fylkesmannen i Buskerud (FMBU), fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, Oslo og Omland Friluftsråd og NVE.  Miljøverndepartementet har 
vært med å diskutere markaloven opp i mot plan- og bygningsloven. Det har vært 
diskusjoner og varierende oppfatninger om tolkning av reglene. 
 

Beskrivelse av saken 

Det har etter hvert blitt mange dokumenter i saken. I sitt brev 15.3.13 til fylkesmannen i 
Buskerud (FMBU) viste kommunen til mottatt kostnadsoverslag samt beskrivelse med kart 
og figurer av traseer, kabelskap etc. Kommunen skrev blant annet: 
 
«Siden fylkesmannsavgjørelsen 31.5.12 har det skjedd flere ting vedrørende tolkning av 
regler som har med saker i dette området å gjøre – dvs. Markaloven og 
kommuneplanbestemmelsene.  Vi nevner: 

- Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) skrev 29.1.13 svar på vår e-post 4.6.12 i anledning saken 
til Nilsen Raaer.  Dette etter et svar FMOA hadde gitt 14.12.12 i en sak i Oslo kommune. Det 
gis avklaringer vedrørende kommuneplanen innenfor Markalovens område. 

- 18.1.13 skrev FMOA brev til oss med avklaring av at det trengs dispensasjon fra 
Markaloven for gjerder.  Dette etter at vi hadde konferert med juridisk avdeling ved FMBU 
og tolket situasjonen dit hen at verken Markaloven eller kommuneplanbestemmelsene ga 
hjemmel for å nekte gjerder. 

- 30.1.13 uttalte FMBU seg til en sak ved Øyangen der det på fritidseiendommen gnr. 128, 
bnr. 71 var ønske om å bygge en treplatting på snaut 10 m² oppå myra i strandsonen. 
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Fylkesmannen anså at en slik platting i strandsonen vil være i strid med markalovens formål, 
og frarådet dispensasjon. 

De innsendte kart og presentasjoner av tiltakene vedrørende strøm til de 8 hyttene gir 
diverse «inngrep» og «konstruksjoner» i strandsonen.  Det skal også utføres arbeider i selve 
Damtjern. Forut for at vi behandlet søknaden vedrørende strøm til de 8 hyttene, mottok vi 
uttalelse fra FMBU 9.3.09 (referanse 2009/1276).  Dette var akkurat på det tidspunkt 
Markaloven trådte i kraft, 1.9.09.  8.2.11 uttalte FMBU seg på nytt. Det ble konkludert med 
at «tiltaket» ville gi negative konsekvenser for landskap, friluftsinteresser og naturopplevelse 
i strid med markaloven, og det ble vist til kommuneplanens forbud mot denne type tiltak.  

Før vi tar stilling til om tiltakene som Ringeriks-Kraft Nett AS beskriver, er å regne som tiltak, 
finner vi det relevant å be om FMBU sin vurdering av dette.  Siden FMBU sine tidligere 
uttalelser, har altså «lovverket» for dette området blitt tolket, og vi har nå fått beskrivelse av 
arbeidene som vi ikke tidligere har hatt.   Det framgår blant annet at det for gravearbeidene 
for etablering av de tre «landtakene» vil bli benyttet gravemaskin.  Det er beskrevet at en ca 
2,2 m høy og 1,1 m bred nettstasjon planlegges plassert inn mot skråningen.  Ett kabelskap 
plasseres på samme sted, og ett plasseres lenger øst.  Konstruksjonene er planlagt grønne.  
Vi kan ikke se at det er beskrevet hvor dypt kablene som skal legges i bakken, skal legges, 
eller hvor store terrenginngrep (bredde på kabelgrøfter) som er aktuelle.  Vi mener å huske 
fra tidligere arbeider med strømkabler i bakken ved Jaklefoss lenger nord, at kablene ikke 
behøver å legges så dypt, og at det ikke trengs vanlig gravemaskin og at det går an å finne 
trase som ikke krever sprengning. Vi forutsetter følgelig at terrenginngrepene på land kan bli 
minimale.»  

I sitt brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30.4.13 redegjorde kommunen for en del 
viktige forhold i saken.  Fylkesmannen i Oslo og Akershus skrev 31.5.13 at det ikke holder 
med et slikt brev med redegjørelse av om arbeidene er å regne som tiltak eller ikke - 
kommunen må fatte nytt første gangs vedtak som det så kan klages på. 30.4.13 skrev 
kommunen blant annet: 
«22.8.11 ble ikke klage på avslag på søknad om strøm til 8 hytter nord for Damtjern tatt til 
følge av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune. Saken ble sendt 
til FMOA for endelig avgjørelse. 

31.5.12 opphevet FMOA kommunens vedtak.  Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny 
behandling.  Dette fordi FMOA ikke fant det tilstrekkelig utredet og vurdert i sakens 
anledning hva slags fysiske arbeider som faktisk må utføres for å få lagt strøm inn i hyttene. 
Kommunen ble bedt om å utrede hvordan innlegging av strøm skal gjennomføres og deretter 
foreta en konkret vurdering av dette opp i mot bestemmelsene i markaloven. 

29.1.13 oppsummerte FMBU regler for behandling av saker innenfor markalovens område. 

Vedlagt e-post 13.3.13 fra Raaer var beskrivelse 11.3.13 fra Ringeriks-Kraft av de fysiske 
arbeidene.  

I vårt oversendelsesbrev 14.3.13 til FMBU viste vi til den siste tids korrespondanse og 
uttalelser knyttet til denne saken og andre saker innenfor markalovens område. Vi ba om 
tilbakemelding fra FMBU før vi skulle ta stilling til om arbeidene som er beskrevet for strøm 
til hytter nord for Damtjern, blir å regne som tiltak. Om beskrivelsen av arbeidene skrev vi: 

«Det framgår blant annet at det for gravearbeidene for etablering av de tre 
«landtakene» vil bli benyttet gravemaskin.  Det er beskrevet at en ca 2,2 m høy og 
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1,1 m bred nettstasjon planlegges plassert inn mot skråningen.  Ett kabelskap 
plasseres på samme sted, og ett plasseres lenger øst.  Konstruksjonene er planlagt 
grønne.  Vi kan ikke se at det er beskrevet hvor dypt kablene som skal legges i 
bakken, skal legges, eller hvor store terrenginngrep (bredde på kabelgrøfter) som er 
aktuelle.  Vi mener å huske fra tidligere arbeider med strømkabler i bakken ved 
Jaklefoss lenger nord, at kablene ikke behøver å legges så dypt, og at det ikke trengs 
vanlig gravemaskin og at det går an å finne trase som ikke krever sprengning. Vi 
forutsetter følgelig at terrenginngrepene på land kan bli minimale.» 

I uttalelse 2.4.13 har NVE konkludert med at gjennomføringen av det planlagte prosjektet 
ikke vil kreve konsesjon fra NVE. 

I uttalelse 24.4.13 framgår det at FMBU har kommet til at arbeidene er å regne som tiltak 
etter markaloven og plan- og bygningsloven.  FMBU forstår det slik at alle terrenginngrep 
el.l. som er nødvendig for å koble eiendommer til strømnettet, vil kreve dispensasjon etter 
markaloven. Det er følgelig nødvendig med dispensasjon fra markalovens § 5.  FMBU 
omtaler også dispensasjon etter pbl § 19-2.  FMBU konkluderer med at 
nettstasjon/kabelskap krever dispensasjon, og omtaler eventuelt behov for dispensasjon for 
terrenginngrep, evt. i følge pbl § 1-6 første ledd annet punktum: «Som tiltak regnes også 
annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arelformål, 
planbestemmelser og hensynsoner.» FMBU viser til at kommunen selv er nærmest til å 
vurdere om arbeidene vil være til vesentlig ulempe.  FMBU konkluderer med at arbeidene 
krever dispensasjon etter både markaloven og plan- og bygningsloven.  

Vi viser videre til at Raaer i e-post 26.4.13 beskriver at nettstasjonen blir lavere enn tidligere 
beskrevet, fordi sokkelen er tatt med i høyden på 2,2 m selv om sokkelen er under bakkenivå.  
Videre er det blant annet beskrevet at det er aktuelt med plassering av nettstasjonen slik at 
den ikke vil være synlig for skigåere på isen. 

På saken ligger for øvrig uttalelse fra FMOA 16.2.10, dvs. fra miljøvernavdelingen, som vi 
viste til i første gangs vedtak i sak 80/11. Det konkluderes med at det kreves dispensasjon fra 
markaloven. Dette samsvarer med FMBU sin uttalelse 24.4.13.  Videre skriver FMBU at 
kommunen har anledning til å avslå dispensasjonssøknaden med hjemmel i 
kommuneplanbestemmelsen, uavhengig av hvordan inngrepet vurderes etter markaloven.  

Vi vurderer at miljøvernavdelingene ved FMBU og FMOA begge konkluderer med at 
arbeidene krever dispensasjon fra byggeforbud i følge markaloven. Når det gjelder 
kommuneplanbestemmelsene, forstår vi det dit hen at FMOA 16.2.10 mener kommunen på 
bakgrunn av kommuneplanbestemmelsenes § 2.2 sin presisering av at innlegging av strøm i 
alle typer bygninger er forbudt, kan avslå saken med hjemmel i § 2.2. FMBU nyanserer 
24.4.13 situasjonen i forhold til pbl/kommuneplanbestemmelsene.  

På bakgrunn av uttalelsene 16.2.10, 29.1.13 og 24.4.13 fra FMBU og 16.2.10 samt 14.12.12 
fra FMOA og våre folkevalgtes vedtak i saken, finner vi det ikke relevant å legge saken fram 
til ny politisk behandling, men konkluderer med at det kreves dispensasjon fra 
byggeforbudet angitt i både markalovens § 5 og kommuneplanbestemmelsenes § 5. Vi finner 
ikke at Raaers informasjon om noe lavere konstruksjon og lite eksponert plassering av 
konstruksjon rokker ved dette, og viser for øvrig til at terrenginngrep o.l. ikke har vært særlig 
sentralt ved vår behandling.  Det vises i denne forbindelse til at det i rådmannens vurdering i 
sak 80/11 står: 
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I forbindelse med spørsmål om å få legge strøm inn til hytter i marka, har rådmannen 
inntrykk av at det alltid er snakk om å legge strømmen som jordkabel og ikke som 
luftstrekk. Kabeltrasseer vil kunne gro igjen, koblingsskap etc. behøver ikke å gjøre så 
mye av seg og rådmannen er ikke skeptisk til selve kablene. 

NÆRMERE OM VÅRT FORSLAG TIL VIDERE SAKSGANG: 
Vi er klar over at Juridisk avdeling ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opphevet 
kommunens vedtak og returnert saken for ny behandling. Når vi nå har valgt å ikke fatte 
nytt første gangs vedtak, (vi kunne ha lagt saken fram for vårt politiske organ 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, for deretter en eventuell klagebehandling før 
oversendelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig vedtak) er det fordi vi ser at 
reglene knyttet til håndtering av markasaker har blitt klargjort siden opphevingsvedtaket 
31.5.12.  Hadde disse klargjøringene vært framtredende per 31.5.12, antar vi at FMOA 
hadde håndtert saken annerledes.  Vi tillater oss blant annet å poengtere at nevnte uttalelse 
16.2.10 fra FMOA sin Miljøvernavdeling har foreligget på saken med klar redegjørelse for at 
det er behov for dispensasjon fra både markaloven og kommuneplanbestemmelsene, noe 
som vi siden opphevingsvedtaket 31.5.12 finner stadfestet.  Vi har for øvrig nettopp muntlig 
fått kommentar fra Are Hèden ved Miljøvernavdelingen hos FMOA, (Hèden underskrev 
uttalelsen 16.2.10.) om at forbudet som er angitt i vår kommuneplans § 2.2 mot innlegging 
av strøm i alle typer bygninger i marka, gjelder. Disse forhold setter etter vår mening saken i 
et slikt lys at FMOA anmodes om å revurdere saken.  Ved at vi for øvrig har fått 
Raaer/RingeriksKraft til å utrede hvordan prosjektet med strøm kan gjennomføres og ha 
innhentet uttalelser m.m. vedrørende vurdering av dette opp i mot bestemmelsene i 
markaloven, har vi forhåpninger om at FMOA på dette grunnlag kan ta saken opp igjen.  Vi 
er imidlertid forberedt på at saken kan komme tilbake til oss for ny behandling dersom 
FMOA altså allikevel finner at vi må fatte nye vedtak.  I så fall ber vi samtidig om at FMOA 
informerer oss om hvorvidt en sak med dispensasjon fra både markaloven og 
kommuneplanen vil kunne endelig avgjøres av FMOA, eller om vi må håndtere endelig 
avgjørelse etter markaloven med FMOA og endelig avgjørelse etter 
kommuneplanbestemmelsene med FMBU! 

Vi oversender med dette saken igjen over til FMOA for at endelig vedtak kan bli fattet.»  

Men 31.5.13 fattet ikke FMOA endelig vedtak i saken.  FMOA poengterte at kommunen, slik 
saken nå står, må fatte nytt første gangs vedtak. 

 
Raaer har lagt fram diverse redegjørelser og begrunnelser for tiltakene og 
dispensasjonssøknadene. I saksframlegget til sak 80/11 har rådmannen 1.6.11 oppsummert 
saken som følger under «Beskrivelse av saken»: 
 
«I saksframlegget til sak 41/09 er det oppsummert at Raaer hadde angitt følgende 
argumenter for å få dispensasjon fra kommuneplanbestemmelses § 5: 
- bli lettere å benytte hyttene i helgene. Det tar ca 2 døgn før hyttene er 

gjennomvarme. 
- bli lettere å benytte hyttene når man blir eldre. 
- bli økte inntekter for kommunen når hyttebrukerne ville bruke kommunens tjenester. 
- ikke nødvendigvis gi presedensvirkning. 
- bli tilsvarende situasjon som for noen hytter ved Damtjern som har innlagt strøm. 
- kunnet vært benyttet strøm via kabelen som ligger på bunnen av Damtjern. 
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- kunnet vært restriksjoner fra kommunens side vedrørende bruk av utelys. 
- kunnet vært lagt fram strømkabler med minst mulig arr i terrenget. 
 
Rådmannen vurderte i saksframlegget til sak 41/09 at de omsøkte hyttene er relativt 
eksponerte mot Damtjern, og det ble videre blant annet vist til presedensvirkningen. Det ble 
forklart at det ikke var innhentet uttalelse siden det ble innstilt negativt.  Rådmannen nevnte 
mulige konsekvenser av innlegging av strøm.  For hytteeiere og gjester ville det blitt positivt 
å få høyere komfort.  Presset for innlegging av vann med avløp kunne øke.  Hyttene kunne få 
mer preg av bolig, utelys ville kunne bli stående på og den privatiserende effekten kunne 
øke. Det ble nevnt at økt bruk ville kunne gi velholdte hytteeiendommer med lysninger som 
gir utsyn for forbipasserende, bedre mulighet for folk til å komme ned til vann for å bade, 
fiske etc. og mer variert synsinntrykk fra løyper, stier, veier og vann. 
 
I vurderingen i sak 41/09 skrev rådmannen blant annet også: 
13.11.2000 avslo Hovedstyret for fysisk miljø en søknad om innlegging av strøm til ei hytte 
på eiendommen gnr. 40, bnr. 18, fnr. 28 som ligger ca. 400 m nord for Løvlia turisthytte. Det 
ble blant annet vist til at en tillatelse til innlegging av strøm ville kunne føre til krav fra 
mange andre hytteeiere om å få gjøre det samme.  En slik utvikling vil kunne endre 
markapreget.  Miljø- og resursutvalget i kommunen hadde på forhånd uttalt seg negativt og 
bedt om at Ringeriks-Kraft skulle gjøres oppmerksom på at utvalget var negativ til 
innlegging av strøm i marka til hytter i områder som fra før ikke har strøm.  
  
Rådmannen vurderte i sak 41/09 avslutningsvis at spørsmålet om innlegging av strøm burde 
tas opp i forbindelse med neste kommuneplanrulling, og da ville markaloven være kjent. 
Søknaden ble foreslått avslått, og hovedkomiteen besluttet altså å utsette saken. 
 
14.12.09 viste Raaer til energi- og miljøkomiteens innstilling om at Markaloven ikke skulle 
være til hinder for byggetiltak for hensiktsmessig modernisering og opprettholdelse av enkelt 
hytteliv på et tilfredsstillende nivå.  Ombygginger må kunne foretas i tråd med tidsmessige 
behov.   
 
I brev 21.12.09 søkte Raaer om dispensasjon fra Markalovens § 5.  Det ble blant annet nevnt 
at det er noen hytter ved Damtjern som allerede har strøm. Arr etter inngrep vil bli reparert 
på best mulig måte. Hytteeierne vil oppfordres til å unngå å ha på utelys når de ikke er til 
stede på hytta. 
 
24.2.10 har Raaer kommentert uttalelse 12.2.10 fra OOF (Oslo og Omland Friluftsråd).  
Raaer mener at trase for kabel kan være i vannet.  Fra vannkanten kan kabel legges for 
hånd. Vedrørende presedensvirkning kommenterer Raaer at flere hytter i området allerede 
har innlagt strøm.  Raaer kan ikke se at det er motsetninger mellom vern av marka og el-
tilknytning av 8 hytter.  Bruk av strøm angis å være mer miljøvennlig enn bruk av fossilt 
brensel som f. eks. parafin og bensin til strømaggregat. 
 
3.3.10 kommenterte Raaer uttalelsen 12.2.10 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Raaer 
skriver blant annet at 5 hytter ved Damtjern har innlagt strøm. Det er hytter som har vei helt 
fram til hyttene.  Når det gjelder presedensvirkning, skriver Raaer om at det ikke vil være 
aktuelt for alle som har hytte i marka, å legge inn strøm i hytta si. Raaer mener det er 
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uaktuelt med innlegging av vann, og om vinteren går de på ski over vannet når de skal til 
hyttene.  Det er problematisk at det om vinteren går 2 døgn før hyttene er ordentlig varme.  
Raaer mener at mye bruk av hyttene i marka også er vern av marka.  Det nevnes at det 
tidligere er vist til at odelstinget skal ha kommentert at Markaloven ikke skal være til hinder 
for blant annet modernisering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for å 
opprettholde et enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå.  Det er opplyst at det er registrert 
3131 hytter i marka. 
 
I forbindelse med at Øyangen Vel har tatt opp mulighetene for innlegging av strøm i hytter, 
har det vært vurdert om det kunne være et samarbeid mellom de 8 hytteeierne ved Damtjern 
og representanter for Øyangen Vel.  I melding 27.1.11 skrev Raaer at samarbeid ikke er 
aktuelt. 
 
25.3.11 kommenterte Raaer uttalelsen fra fylkesmannen i Buskerud.  Det ble blant annet vist 
til at andre hytter ved Damtjern innenfor markagrensen har innlagt strøm.  Raaer kan ikke se 
at en godkjenning vil få negative konsekvenser for landskap, friluftsinteresser og 
naturopplevelser.» 

 
I klagen 17.7.11 på kommunens avslag i sak 80/11 skriver Raaer blant annet at saken er lite 
spesifisert vedrørende andre ulemper enn sjenanse fra utelysene ved innlegging av strøm i 
hytter. Raaer påpekte at turgåere som ønsker stillhet, i mange tilfeller vil kunne oppleve 
støy fra strømaggregat. For øvrig viser hun til at mange skiløpere bruker kraftige hodelykter. 
I og med at de 8 hyttene ikke har bilatkomst, anser hun ikke faren for innlegging av vann for 
reell selv om hytte blir koblet til strømnettet. Raaer foreslår at fylkesmenn og 
Miljøverndepartementet tar en endelig beslutning av om hytter i marka generelt skal kunne 
få el-tilknytning. Hva som er tillatt vedrørende innlegging av strøm, burde stå helt klart i 
kommuneplaner og markaloven, mener Raaer. 

 
Forholdet til overordnede planer 
I brev 31.5.13 poengterer FMOA at kommunen må fatte nytt første gangs vedtak.  
Kommunen har kompetanse som er begrenset til å avslå søknaden etter markaloven fordi 
fylkesmannen i Buskerud har gått i mot tiltaket etter markaloven. Dersom søknaden blir 
avslått av kommunen, påklaget og FMOA skulle komme til at vilkårene for tillatelse etter 
markaloven er til stede, vil kommunen selv ha full kompetanse til å vurdere søknadens 
forhold til plan- og bygningsloven, herunder blant annet å innvilge dispensasjon fra 
byggeforbudet i kommuneplanen.  

 
FMOA har vist til at tiltak som det er byggeforbud for etter markalovens § 5, er de tiltak som 
er nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6 der det står: 

§ 1-6. Tiltak  

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret 
bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 
opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes 
også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, 
planbestemmelser og hensynssoner.  

Side 80 av 554



 Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også for tiltak 
som:  

a) kan forestås av tiltakshaver selv etter § 20-2  

b) ikke krever søknad og tillatelse etter § 20-3  

c) har unntak for søknadsplikt etter § 20-4.  

 
Juridiske forhold  
20.11.06 skrev Raaer brev til Ringeriks-Kraft AS om å få legge inn strøm i 8 hytter. 1.2.09 ble 
søknad til kommunen formalisert. Deretter trådte markaloven i kraft 1.9.09. Siden har Raaer 
komplettert søknaden med dispensjoner som har blitt begrunnet etc.  

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Søknaden er tidligere utredet i sak 41/09, sak 80/11, sak 91/11 (klage på avslag i sak 80/11)  
 
Rådmannen har i sak 41/09 blant annet redegjort for at hytter i marka generelt ikke har 
innlagt strøm bortsett i fra hytter ved Jaklefoss. Det ble vist til andre saker, blant annet at 
Hovedstyret for fysisk miljø 13.11.00 enstemmig avslo søknad om innlegging av strøm på 
hytte på gnr. 40, bnr. 18, fnr. 28 ved Løvlia.  

  

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at søknaden kan ha økonomiske konsekvenser for Ringerike 
kommune. 
 

Behov for informasjon og høringer 
I sak 80/11 skrev rådmannen om behov for informasjon og høringer: 
 
«I brev 13.1.10 ble det bedt om uttalelse fra fylkesmannen i Oslo og Akershus og fra Oslo og 
Omland friluftsråd.  
 
12.2.10 frarådet Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) bestemt at det gis dispensasjon.  
Rådmannens vurdering i sak 41/09 ble støttet. OOF er redd at en godkjenning vil gi 
presedens for flere 100-talls hytter.  Det påpekes at innstillingen til energi- og miljøkomiteen 
som Raaer har vist til, er en mindretalls innstilling i Stortingsdebatten.  OOF viser blant annet 
til at samfunnsmessige og allmenne hensyn veier tyngre enn den fordelen private måtte ha 
av å gjennomføre tiltak i strid med lovens byggeforbud. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttalte 16.2.10 blant annet at alle terrenginngrep, 
oppsetting av master, bygningsmessige tiltak el.l. som er nødvendige for å koble 
eiendommer til strømnettet, krever dispensasjon fra Markaloven.  Dispensasjon vil kunne få 
stor presedensvirkning, og hyttene ved Damtjern ligger eksponert i terrenget. Fylkesmannen 
går i mot at det gis dispensasjon. 
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I brev 28.1.11 ba kommunen om ny uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud etter at 
miljøverndepartementet 18.3.10 endret rutinene for behandling av markasaker.  Det ble 
blant annet vist til at signalene fra miljøverndepartementet vedrørende innlegging av strøm 
ikke virket entydig negative på markaseminar 15.11.10.  Tom Hol i departementet hadde 
svart at Markaloven åpner for standardheving og at slike tiltak kan vurderes i 
plansammenheng. 
 
Fylkesmannen i Buskerud kunne 8.2.11 ikke anbefale kommunen å gi dispensasjon, i det det 
blant annet ble vist til negative konsekvenser og presedensvirkning.  Det ble vist til at 
kommunen må oversende saken til fylkesmannen dersom den ønsker å gi dispensasjon.  
Miljøverndepartementet har signalisert at det vil komme en nærmere avklaring på forholdet 
mellom Markaloven og plan- og bygningsloven i dispensasjonssaker.  Fylkesmannen ser 
gjerne at spørsmålet om innlegging av strøm i marka blir underlagt en overordnet vurdering 
på tvers av fylkesgrensene. 
 
Rådmannen sendte 20.4.11 saken til fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus skrev 13.5.11 at kommunen selv ikke har tatt stilling til 
hvorvidt den ønsker å gi dispensasjon.  Derved er oversendelse av saken til fylkesmannen i 
Oslo og Akershus i strid med saksgang angitt av miljøverndepartementet 18.3.10. Det ble 
bedt om at kommunen skulle foreta en konkret vurdering av om tiltaket vil gå ut over de 
hensyn som Markaloven skal ivareta eller andre allmenne interesser, og deretter ta stilling til 
om den ønsker å gi dispensasjon eller ikke.  Dersom kommunen ikke ønsker å gi 
dispensasjon, kan den selv avslå saken. Dersom kommunen ønsker å gi dispensasjon, skal 
saken sendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus som vil fatte vedtak i saken.  
 
I brevet 13.1.10 ba kommunen om orientering fra uttaleinstansene dersom det fantes flere 
instanser som burde få uttale seg. Det anses å være innhentet uttalelser i nødvendig grad.» 

 
Alternative løsninger 
Rådmannen merker seg at NVE poengterer at energiloven legger vekt på at alle 
kundegrupper har rett til å få nettilknytning.  Selv om rådmannen har inntrykk av at et 
flertall i hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning og et flertall i det tidligere 
«Hovedstyret for fysisk miljø» i mange år har vært negativ til søknader om innlegging av 
strøm i hytter i marka i områder der det tidligere ikke har vært strøm, kan det være at 
folkevalgte nå ser annerledes på saken. Ved positiv holdning, vil det kunne være flere 
alternative forslag til vedtak, og rådmannen prøver seg med følgende alternative 
formuleringer: 
 
Alternativ 1: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden, til søknader om 
dispensasjoner, til uttalelser, til vedtak av kommunen og fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og til rådmannens saksframlegg.  
 

1. Hovedkomiteen anser at arbeidene representerer tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 
1-6 og at det kreves dispensasjon fra byggeforbudet i markalovens § 5.  
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2. Hovedkomiteen stiller seg positiv til søknad  om dispensasjon fra markalovens § 5.  
Saken oversendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling etter 
markaloven. 

3. Dersom fylkesmannen i Oslo og Akershus godkjenner søknaden om dispensasjon fra 
Markaloven, delegeres myndighet til rådmannen til å godkjenne søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.2 og § 5 og til å viderebehandle 
saken. 

 
Alternativ 2: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden, til søknader om 
dispensasjoner, til uttalelser, til vedtak av kommunen og fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og til rådmannens saksframlegg.  
 

1. Hovedkomiteen vurderer at den fysiske gjennomføringen av anlegget ikke blir å 
betegne som et tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 og mener etter en ny 
vurdering etter uttalelse fra blant annet NVE at det ikke kreves dispensasjon fra 
byggeforbudet i markalovens § 5, jf. også plan- og bygningslovens § 1-6 og 1-3. 
Ytterligere behandling etter markaloven anses ikke nødvendig. 

2. Hovedkomiteen stiller seg positivt til planene om innlegging av strøm.  Kopi av dette 
vedtaket sendes til uttaleinstanser som vurderes å kunne ta saken videre opp med 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. markalovens § 16. 

3. Dersom det ikke kommer klage, eller dersom endelig avgjørelse etter en klage skulle 
bli at saken ikke er avslått etter markaloven, delegeres myndighet til 
administrasjonen til å godkjenne dispensasjon fra det byggeforbudet hovedkomiteen 
oppfatter at det er fra kommuneplanbestemmelsene. 

4. Skulle saken havne hos kommunen som uttaleinstans i forbindelse med melding om 
planene for anlegget, uttaler hovedkomiteen herved til NVE at den så langt ikke har 
vesentlige innvendinger mot anlegget. 
   

Prinsipielle avklaringer 
Det er behov for prinsipiell avklaring av hva slags behandling som trengs for innlegging av 
strøm i hytter i marka.  Dersom dette blir avklart og håndterbart, og eventuelt på et vis som 
gjør at strøm blir innlagt, kan det forventes flere søknader, f. eks. fra hytteeiere mellom 
Ringkollen og Øyangen.  Øyangen Vel har hatt ei arbeidsgruppe som har jobbet med et slikt 
prosjekt.  Ikke bare synes rådmannen det er innviklet å håndtere saken med tanke på å følge 
opp hovedkomiteens negative holdning i saken så langt, men rådmannen aner også 
utfordringer med å få formaliteter korrekt på plass dersom hovedkomiteen skulle gå inn for 
at arbeidene kan gjennomføres.  

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen oppfatter det slik at bygningsmyndigheten i denne saken må ta stilling til to 
hovedmomenter: 
 

- Er arbeidene med innlegging av strøm å regne som et tiltak slik at markalovens 
byggeforbud gjelder for søknaden og det derved kreves dispensasjon? 

- Dersom det kreves dispensasjon, avslår da kommunen søknad om dispensasjon eller 
er kommunen positiv og lar fylkesmannen i Oslo og Akershus fatte vedtak i saken? 
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Bygningsmyndigheten har mange oppgaver, blant annet å ta stilling til saksbehandlingsform 
og hvilke regler som kommer til anvendelse. Byggereglene for Norge framgår primært av 
plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter.  Nærmere grunnlag for avgjørelse av 
behandlingsform m.v. framgår av veiledere til forskriftene. Videre finnes det rundskriv, 
rettsavgjørelser, Sivilombudsmannsavgjørelser, bøker og annen litteratur om byggeregler 
etc.  
 
Klages det på vedtak fattet av kommunen som bygningsmyndighet, er det fylkesmannen 
som fatter endelig vedtak. Av og til vil myndigheten i en kommune få nyttig rettesnor etter 
at en type sak har kommet til fylkesmannen og fått endelig avgjørelse. Mens byggereglene i 
utgangspunktet er de samme i alle kommuner i Norge, varierer bestemmelsene i de enkelte 
sakene ut i fra reguleringsmessige forhold som gir regler om tiltakenes utforming, plassering 
m.m.  
Av og til er det andre regler enn de som følger av plan- og bygningsloven som kommer til 
anvendelse for bygningsmyndigheten. Markaloven er relativt ny, og det har ikke blitt gjort 
kjent for Ringerike kommune at det har blitt fattet andre vedtak om innlegging av strøm i 
hytter i noen av markakommunene etter at markaloven trådte i kraft 1.9.09. 
 
På bakgrunn av FMOA sitt opphevingsvedtak 31.5.12 har kommunen bedt Kari Nilsen Raaer 
og Ringeriks-Kraft Nett AS redegjøre for arbeidenes omfang.  Etter å ha mottatt 
dokumentasjon av arbeidenes omfang, er disse vurdert av kommunen, og de er omtalt i 
kommunens oversendelsesbrev 15.4.13.  Det er innhentet uttalelser. I kommunens brev 
30.4.13 til FMOA er det vist til vurderinger og avklaringer fra forskjellig hold av spørsmålet 
om den fysiske gjennomføringen av arbeidene/ konstruksjonene blir å regne som tiltak etter 
plan- og bygningslovens § 1-6, og slik at det er forbud mot disse i følge markalovens § 5. I 
plan- og bygningslovens annet ledd er det klargjort at tiltak som er unntatt fra 
søknadsplikten, også er å regne som tiltak, og at slike tiltak ikke kan utføres i strid med loven 
eller planbestemmelser.  Hvilke tiltak som er helt unntatt fra plan- og bygningsloven framgår 
av plan- og bygningslovens § 1-3:  
 

§ 1-3. Tiltak som er unntatt fra loven  
       Rørledninger i sjø for transport av petroleum omfattes ikke av loven.  
       For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven §  
3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14.  
 
Energilovens § 3-1 lyder: 
§ 3-1. (Konsesjon på anlegg)  
       Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke 
bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller utvidelse av 
bestående anlegg.  
       Departementet fastsetter ved forskrift hvor høy spenning eller hvilken installert effekt et 
elektrisk anlegg skal ha for at første ledd får anvendelse. Departementet kan ved forskrift 
fastsette unntak fra konsesjonsplikt eller nærmere angitte begrensninger for konsesjonsfrie 
anlegg.  
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       For konsesjonspliktige anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi med 
tilhørende elektrisk utrustning og bygningstekniske konstruksjoner etter første ledd, gjelder 
plan- og bygningsloven § 1-3 andre ledd.  
       Departementet kan bestemme at ethvert kraftanlegg med endelig konsesjon etter denne 
lov, og som ikke er unntatt fra plan- og bygningsloven etter tredje ledd, uten videre skal ha 
virkning som statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 6-4.  
 
Oppslagsverket «Pbl for praktikere» er nyttig å se til ved juridiske spørsmål, og det står 
vedrørende § 1-3 blant annet at § 3-1 tredje ledd i energiloven gjelder konsesjonspliktige 
anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi med tilhørende elektrisk utrustning 
og bygningstekniske konstruksjoner. Anlegg med spenning over 1000 volt vekselstrøm / 
1500 volt likestrøm er konsesjonspliktige. I e-post 6.3.13 skrev Ringeriks-Kraft Nett AS 
v/Espens Sjåstad:  
 

«Etter vår oppfatning vil lover som kommer i konflikt med områdekonsesjon gjelde 
fremfor vår områdekonsesjon.» 

 
2.4.13 uttalte NVE blant annet at gjennomføringen av prosjektet ikke krever konsesjon fra 
NVE. Det vises til at det i dette tilfellet må etableres ny masterekke parallelt med 
eksisterende lavspenningsledning fra Brentlær til ny nettstasjon i sørenden av Damtjern – i 
tillegg til lavspenningskabel i vannet fram til trafokiosk ved hyttene og med jordkabel til hver 
hytte.  NVE vurderer at dette er et meldepliktig anlegg som kommunen bør få anledning til å 
behandle. Lavspenningskablene med trafokiosk vurderes av NVE neppe å være 
meldepliktige, men de inngår her i et prosjekt som samlet er meldepliktig. NVE nevner at 
spørsmål om valg av nettløsning etc. kan påklages til NVE.  Avslutningsvis påpeker NVE at 
det etter energilovens regler om tilknytningsplikt legges stor vekt på at alle kundegrupper 
har rett til å få og opprettholde nettilknytning, og at det skal være klare saklige grunner for å 
nekte slik tilknytning.  
 
Etter en helhetsvurdering tolker rådmannen situasjonen slik at arbeidene som Raaer har 
redegjort for med innlegging av strøm i hytter, blir å regne som tiltak som markalovens § 5 
angir byggeforbud for.  Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser, og 
opprettholder sin negative holdning til søknaden.  
 
Rådmannen finner det relevant å gjengi rådmannens vurdering i sak 80/11, datert 1.6.11, 
som lød: 
 
Det er ikke alle tenkelige forhold som blir fanget opp i kommuneplanprosesser, og 
rådmannen har forståelse for at Raaer med flere ønsker en avklaring nå.  Utviklingen med 
alternativer til vanlig strøm med f. eks. kraftige batteripakker og strømaggregater, er 
visstnok på full fart inn, og vil i tillegg til uheldige konsekvenser som vanlig strøm kan gi, 
kunne gi støyplager fra aggregatene.  Dette gjør at rådmannen gjerne skulle sett at 
overordnede myndigheter som fylkesmenn og departement, hadde avklart spørsmålet om 
strøm til hyttene i marka, for både Ringerike kommune og de andre markakommunene, i 
forbindelse med Markaloven.  Nye folk er på full fart inn som eiere og brukere av hyttene i 
marka, hytter som typisk er bygget på 60-tallet, og den måten tidligere eiere som typisk 
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vokste opp i mellomkrigsårene, brukte hyttene på, kan man ikke regne med at nye 
generasjoner generelt vil være fornøyd med.   
 
I forbindelse med spørsmål om å få legge strøm inn til hytter i marka, har rådmannen 
inntrykk av at det alltid er snakk om å legge strømmen som jordkabel og ikke som luftstrekk.  
Kabeltrasseer vil kunne gro igjen, koblingsskap etc. behøver ikke å gjøre så mye av seg og 
rådmannen er ikke skeptisk til selve kablene. 
 
Men med innlegging av strøm i hyttene vil følelsen av at det er noe spesielt å være ute i 
marka kunne endres.  Standarden for hytter med innlagt strøm vil øke.  Presset på å kunne få 
øke hyttestørrelsen utover det kommuneplanbestemmelsenes retningslinjer angir som 
maksimum, vil kunne øke.  Dette blant annet fordi det med innlagt strøm blir mye enklere å 
varme opp hyttene, mens man ellers har større utfordringer med å få ei stor hytte 
gjennomvarm enn ei lita hytte.  Utelys vil kunne bli stående på hele året, noe som vil kunne 
redusere markaopplevelsen.   Faren for ulovlig bruk av hytter som bolig vil kunne øke.  Ønske 
om innlegging av vann og avløp vil kunne gi inngrep, forurensningsfare etc. 
 
I følge plan- og bygningsloven av 1985 § 7 kan dispensasjon kun gis dersom særlige grunner 
foreligger. Rådmannen kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner for at 
de 8 hyttene skal få dispensasjon for innlegging av strøm. Et godkjenningsvedtak vil kunne få 
følger for markapreget, både i denne saken og i saker som denne saken vil kunne skape 
presedens for.  En slik endring bør tas opp i kommuneplansammenheng eller ved en 
avklaring av Markalovens innvirkning på spørsmålet om innlegging av strøm, i stedet for ved 
en godkjenning i en sak som dette.   
 
Videre har uttaleinstanser uttalt seg negativt.  I denne saken og andre saker vedrørende 
strøm til hytter i marka har det blitt nevnt forskjellige momenter. Det har blant annet blitt 
nevnt at marka er viktig for allmennhetens friluftsinteresser og natur- og opplevelsesverdier.  
Gjennom planarbeid kan man kanskje komme fram til differensiert forvaltning med hensyn 
på fremføring av strøm.  Kan hende kunne det være mulig å åpne for at hytter som ikke 
ligger så eksponert til, kunne få legge inn strøm.  Men det er ulike forhold som taler for og i 
mot, f. eks. antall hytter i et område, om det er bilatkomst helt fram og om det er 
skiløypetraseer eller stier i nærheten. 
 
Etter en helhetsvurdering der det blant annet er lagt vekt på søkerens begrunnelser, praksis, 
uttalelser, kommuneplanbestemmelser, Markaloven og betydelig presedensvirkning, kan 
ikke rådmannen se at det er riktig å godkjenne søknaden for strøm til de 8 hyttene.  Det 
anses ikke å være tilstrekkelig med særlige grunner til at dispensasjon kan gis vedrørende 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.2.  Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet og allmenne 
interesser, og med henvisning til Markalovens § 15 synes det ikke å være hjemmel til å gi 
dispensasjon fra forbudet i Markalovens § 5.   
 
Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå søknadene om dispensasjon.  Skulle 
hovedkomiteen være positiv, viser rådmannen til alternativet som er angitt under 
“Alternative løsninger”.  Rådmannen mener at det ikke er nødvendig med begrunnelse 
dersom HMA stiller seg positiv. 

Side 86 av 554



 
I sin vurdering i sak 91/11 skrev rådmannen blant annet om behovet for avklaring av 
byggereglene for innlegging av strøm.  Det ble vist til at markagrensen i flere år har vært en 
grense for hvor det har vært tillatt/ikke tillatt å legge strøm inn i hyttene. 
 
Det er kommet opplysninger om at arbeidene blir noe mindre omfattende enn tidligere 
beskrevet.  Rådmannen kan ikke se at de reduserte arbeidene som er beskrevet blir så 
beskjedne at de derved allikevel ikke skulle komme inn under byggeforbudet i markalovens 
§ 5.  

 
Dersom søknaden blir avslått av kommunen, påklaget og FMOA skulle komme til at 
vilkårene for tillatelse etter markaloven er til stede, vil kommunen selv ha full kompetanse 
til å vurdere søknadens forhold til plan- og bygningsloven, herunder blant annet å innvilge 
dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanen. Skulle så bli tilfelle, ser rådmannen for 
seg at det vil bli gjort en ny vurdering etter at ytterligere kjennskap til regler etc. foreligger. 

 
Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å fatte nytt avslagsvedtak.  Skulle hovedkomiteen har 
endret oppfatning etter sine vedtak i sak 80/11 og 91/11, viser rådmannen til de alternative 
forslag til avgjørelse. 

 
Vedlegg 
Trykte vedlegg: 
 
(Det har vært flere saksframlegg.  Ved nye saksframlegg, er det ikke vanlig å legge ved 
dokumentere forut for tidligere saksframlegg, men i og med at fylkesmannen i Oslo og 
Akershus har annullert kommunens vedtak og sendt saken tilbake til ny behandling, har 
rådmannen plukket ut en del tidligere vedlegg som forutsettes å være tilstrekkelig for at 
initiativtakerne, uttaleinstansenes og kommunens synspunkter kommer fram. 
 

- Saksframlegg til sak 80/11.  Vedlegg fra saken som nå vedlegges på nytt: 

 Utsnitt av kommuneplankart der plasseringen på nordsiden av Damtjern er 
markert. 

 Kart i målestokk 1:5000 der omsøkte eiendommer er angitt. 

 Brev 1.2.09 fra Raaer vedlagt blant annet brev 20.11.06 

 Brev 12.2.09 fra kommunen til fylkesmannen i Buskerud 

 Uttalelse 9.3.09 fra fylkesmannen i Buskerud 

 Argumenter ved søknad om dispensasjon, 16.3.09 fra Raaer 

 Brev 21.12.09 fra Raaer 

 Oversendelse 13.1.10 fra kommunen for uttalelse 

 Uttalelse 12.2.10 fra Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) 

 Uttalelse 16.2.10 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Kommentar 24.2.10 fra Raaer vedrørende uttalelse fra OOF 

 Kommentar 3.3.10 fra Raaer til uttalelse fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Brev 28.1.11 fra kommunen til fylkesmannen i Buskerud 

 Uttalelse 8.2.11 fra fylkesmannen i Buskerud 

 Kommentarer 25.3.11 fra Raaer til uttalelsen fra fylkesmannen i Buskerud 
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 Brev 20.4.11 fra kommunen til fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Tilbakemelding 13.5.11 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Kommentar 21.6.11 fra Henrik Ræder 

 Kommentar 23.6.11 fra Raaer 
- Saksprotokoll for behandling 27.6.11 av sak 80/11 
- Melding om vedtak 28.6.11 vedrørende sak 80/11 
- Klage 17.7.11 fra Raaer 
- Saksframlegg datert 27.7.11 for sak 91/11 
- Saksprotokoll for sak 91/11 behandlet 22.8.11 
- Kommunens oversendelsesbrev 25.8.11 til fylkesmannen i Oslo og A. 
- Foreløpig svar 14.9.11 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- Opphevingsvedtak 31.5.12 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- E-post 4.6.12 fra kommunen om opphevingsvedtaket 
- Avklaring fra fylkesmannen i Buskerud 29.1.13 om behandling med kopi av brev 

14.12.12 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- Konsesjonsregler ved e-post 13.3.13 fra Kari Nilsen Raaer og Ringeriks-Kraft Nett AS 
- Kostnadsoverslag ved e-post 13.3.13 fra Kari Nilsen Raaer og Ringeriks-Kraft Nett AS 
- Oversendelsesbrev 14.3.13 til NVE 
- Oversendelsesbrev 15.3.13 til fylkesmannen 
- Uttalelse 2.4.13 fra NVE 
- Uttalelse 24.4.13 fra fylkesmannen i Buskerud 
- E-post fra Raaer 26.4.13 
- Brev 30.4.13 fra kommunen til fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- Brev 31.5.13 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 
 Ringerike kommune, 26.07.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Arne Hellum 
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GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT - KLAGE  
 

Arkivsaksnr.: 12/4531  Arkiv: BYG 78/77  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
188/13 Bygningsrådet 29.04.2013 
90/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Klage fra Fredrik Clarin Løvenskiold, datert 13.05.13 tas ikke til følge.  
2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning opprettholder sitt vedtak av 22.04.13, 

sak 38/12.  
Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig klagebehandling. 
 

Sammendrag 
Det er søkt om etablering av et nytt gravfelt ved Ask kirkegård gnr/bnr 78/77. Ansvarlig 
søker og tiltakshaver er Ringerike kommune. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
godkjente i april dispensasjon fra plankrav og forbudet mot bygge- og anleggstiltak i 100-
metersbeltet langs vassdrag. Fredrik Clarin Løvenskiold har påklaget vedtaket, og saken 
legges derfor fram for hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning på nytt. Dersom 
vedtaket opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen for endelig klagebehandling.  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Ringerike kirkelige fellesråd vedtok 30.11.11, sak 76/2011 at det skal etableres et 

muslimsk gravfelt innenfor Norderhov og Ask sokns eiendom ved Ask kirkegård 
(gnr/bnr 78/77).  

 Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning slutta seg til dette vedtaket i møte 
12.03.12, sak 38/12.  

 22.04.13 behandla hovedkomiteen saken på nytt, og fattet følgende vedtak:  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om å etablere et 
nytt gravfelt ved Ask kirkegård, merknad fra Fredrik Clarin Løvenskiold ved ALT 
advokatfirma, til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 
1.0.1 om plankrav, og til rådmannens saksfremlegg. 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i 
nabomerknadene tilsier at søknaden skal avslås. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anser at fordelene med å 
godkjenne dispensasjonene som det er søkt om i saken, er større enn 
ulempene, og at det derved er grunnlag for å godkjenne dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav, og § 5 om bygge- 
og anleggsforbud i 100 meters beltet langs vassdrag. 

3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 godkjennes søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav og 
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det gis dispensasjon fra forbudet i § 5 mot bygge- og anleggstiltak i 100 
metersbeltet langs vassdrag 

4. Myndighet til viderebehandling av saken inkludert ilegging av 
saksbehandlingsgebyr, delegeres til rådmannen.  

5. Hovedkomiteen viser til utredning ”Gravplasser i Ringerike”, og arbeidet 
med ny kommuneplan, og ber rådmannen å legge til rette for flere 
muslimske gravplasser. I første omgang bør Haug og Hval prioriteres. 

 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn 
Det er søkt om etablering av et nytt gravfelt ved Ask kirkegård gnr/bnr 78/77. 
Situasjonskartet i vedlegg 1 viser dagens kirkegård, samt beliggenheten for det nye 
gravfeltet. Ansvarlig søker og tiltakshaver er Ringerike kommune. Tiltaket krever 
dispensasjon, og saken ble derfor oversendt berørte regionale myndigheter til uttalelse.   
 
For mer informasjon om saken, se saksframlegg fra forrige behandling (vedlegg 2).  
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning godkjente i april dispensasjon fra plankrav og 
forbudet mot bygge- og anleggstiltak i 100-metersbeltet langs vassdrag. Fredrik Clarin 
Løvenskiold (heretter klager) har påklaget vedtaket i brev datert 13.05.13 (vedlegg 3). Saken 
legges derfor fram for hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning på nytt. Dersom klagen 
ikke tas til følge, og vedtaket opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen for endelig 
klagebehandling.  
 
Iht. § 2 i gravferdslovens forskrift er det utarbeida en kirkegårdsplan for tiltaket (vedlegg 4). 
Planen er vedtatt av Ringerike kirkelige fellesråd, og godkjent av Tunsberg bispedømmeråd.  
 
Klagen  
Klagen gjelder to vedtak:  

1. Hovedkomiteens vedtak 22.04.13, sak 58/13 – vedtak om dispensasjon.  
2. Delegasjonssak nr. 188/13 – viderebehandling av søknaden i medhold av delegert 

myndighet gitt av Hovedkomiteen i punkt 4 i sak 58/13.  
 
Klagen er begrunna med følgende:  

1. Klage på hovedkomiteens vedtak:  
- Kirkegårdsplan er utarbeidet før det ble dispensert fra reguleringsplan.  
- Saksbehandlingsreglene ved dispensasjonssaker er ikke fulgt.  
- Dispensasjonsvurderingen er ikke i samsvar med de krav som gjelder etter plan- og 

bygningsloven § 19-2. Det fremgår ikke at de strenge vilkårene for dispensasjon er 
vurdert, og at disse er oppfylt.  

2. Klage på delegasjonssak:  
- Søknaden skulle vært avvist etter plan- og bygningsloven § 21-6 om privatrettslige 

forhold.  
- Ut fra saksdokumentene fremstår det som at vedtaket er fattet uten personell 

kompetanse.  
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Rådmannens kommentar til klagen 
Kirkegårdsplan:  
Klager viser til deler av sitat fra departementets kirkegårdskonsulent Helge Klingberg som 
var gjengitt i saksframlegg datert 27.02.12 (vedlegg 5). Følgende var sitert i saksframlegget: 
  Ved nyanlegg skal det foreligge reguleringsplan vedtatt av kommunen, ved 

bygge/anleggsarbeider skal det foreligge byggetillatelse gitt av kommunen. (…) Når 
det gjelder kommunens behov for å ta stilling til tilrettelagte graver for religiøse 
minoriteter, er det slik å forstå at dersom gravene skal legges på nytt areal som ikke 
er gravplass i dag, må kommunen erverve og regulere arealet til dette formålet. 
Dernest skal det utarbeides en kirkegårdsplan (se gravferdsforskriften § 3) som 
gravplassen skal anlegges etter. Kirkegårdsplan og opparbeidelse er kirkelig 
fellesråds ansvar. Dersom det skal tilrettelegges graver for religiøse minoriteter 
innenfor en bestående gravplass, skal kirkelig fellesråd ta stilling til dette. Det er 
kommunen uvedkommende. (E-post fra Klingberg 08.02.12) 

 
Rådmannen oppfatter ikke at gravferdsloven og tilhørende forskrift eller 
kirkegårdskonsulentens uttalelse gir føringer som er i strid med kommunen og fellesrådets 
behandling av denne saken. Når det gjelder krav om reguleringsplan viser 
kirkegårdskonsulenten til nyanlegg og nytt areal som ikke er gravplass i dag. Rådmannen 
regner ikke feltet på Ask som et nyanlegg i den forstand. Deler av arealet er innenfor dagens 
gjerde, mens noe er utenfor. Den delen av arealet som er utenfor dagens gjerde er ca. 460 
m2. Hele arealet er innenfor Norderhov og Ask sokn sin eiendom.  
  
Saksbehandlingsreglene ved dispensasjonssaker:  
Klager viser til pbl. § 19-1 og krav om grunngitt søknad ved dispensasjon. Tiltakshaver har 
ikke grunngitt sin søknad om dispensasjon, og det var ikke gitt noen direkte begrunnelse i 
nabovarselet som ble sendt ut. Tiltakshaver henviste til planen for gravfeltet hvor planstatus 
er omtalt på side 3. Klager mener regionale myndigheter ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag 
til å vurdere og uttale seg om dispensasjonsspørsmålet da de ikke har hatt en begrunnet 
søknad.  

 
Rådmannen ser at kravet til grunngitt søknad ikke er innfridd, og at det skulle vært 
etterspurt en begrunnelse fra tiltakshaver. Rådmannen v/ areal- og byplankontoret og 
byggesak ga imidlertid en begrunnelse i brev om ekstern høring av dispensasjonssøknaden 
som ble sendt til berørte regionale myndigheter 25.02.13 (vedlegg 6). Klager påpeker at 
rådmannen ikke er tiltakshaver, og at det er viktig at kommunens ulike roller holdes fra 
hverandre. Rådmannen ser at det har vært en uheldig sammenblanding av roller i denne 
saken. Rådmannen mener likevel regionale myndigheter har hatt et godt 
vurderingsgrunnlag i dokumentene som ble oversendt ved ekstern høring av 
dispensasjonssøknaden.  
Ved behandling av dispensasjonssaken i hovedkomiteen ba rådmannen om et tillegg i 
vedtaket når det gjelder § 5 om bygge- og anleggsforbud i 100 meters beltet langs vassdrag. 
Klager påpeker at nye forhold er trukket inn i dispensasjonsvurderingen, og at 
fylkesmannens uttalelse dermed er gitt på mangelfullt grunnlag. Fylkesmannen ba i sin 
uttalelse om en redegjørelse for forholdet til naturmangfoldloven. Rådmannen har 
kommentert fylkesmannens uttalelse i saksframlegget datert 05.04.13. Fylkesmannen 
skriver i sitt brev at han har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og 
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at ovennevnte forhold i tilstrekkelig grad blir ivaretatt (vedlegg 7). Ut fra dette anså 
rådmannen at det ikke var behov for en ny høring, og gjorde derfor vurderingene 
fylkesmannen ba om i saksframlegget. Dersom fylkesmannen ønsket å få saken til ny 
uttalelse før saken ble lagt fram for vedtak, forutsetter rådmannen at det ville vært presisert 
i brevet. 
 
Rådmannen anser ikke at ovenstående er tilstrekkelig til at dispensasjonsvedtaket kjennes 
ugyldig. Dersom hovedkomiteen opprettholder vedtaket vil rådmannen be fylkesmannen 
vurdere dette nærmere. 

 
Pbl. § 19-2 dispensasjonsvedtaket: 
Klager mener dispensasjonsvurderingen ikke er i samsvar med de krav som gjelder etter pbl. 
§ 19-2. Rådmannens vurdering av dispensasjonsspørsmålet framgår i saksframlegget datert 
05.04.13. Rådmannen anser fortsatt at hensynet bak bestemmelsene det er gitt 
dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at det er anledning til å gi dispensasjon. 
 
Pbl. § 21-6 privatrettslige forhold:  
Klager mener søknaden strider mot rådighetsbegrensninger på eiendommen, og at 
søknaden skulle vært avvist jf. pbl. § 21-6 om privatrettslige forhold:  

Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som 
klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter 
søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. (…) 

Rådmannen viser til prinsipputtalelse vedrørende pbl. § 21-6 fra kommunal- og 
regionaldepartementet (Krd) 27.06.11 (se lenke nr. 1 nederst). Her står det blant annet:  

- Med "klart" menes at det må foreligge mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt.  
- En avvisning bør altså forbeholdes de klare tilfellene, for eksempel der det framgår 

utvetydig av offentlige registre, dommer, avtaler eller lignende at tiltakshaver ikke 
har noen rådighet over byggetomta. Kommunen bør være forsiktig med å avvise en 
sak annet enn i de tilfeller der det framstår som klart at tiltakshaver ikke har det 
privatrettslige grunnlaget for å disponere over byggetomta.  

- Departementet understreker også at en ikke må komme i den situasjon at 
bygningsmyndighetene må bruke betydelige ressurser på å undersøke og avgjøre om 
et tiltak lar seg gjennomføre fordi en tredjemann hevder at privatrettslige forhold er 
et hinder.  

- Som det fremgår av forarbeidene til denne nye lovbestemmelsen ble det forutsatt at 
det ikke foreligger en absolutt plikt for kommunen til å avvise søknaden dersom det 
er klart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter.  

- Departementet er derfor av den oppfatning at kommunen i de fleste tilfellene har et 
spillerom i forhold til om de velger å behandle søknaden eller avvise denne, men at 
dersom det fremstår som helt klart at tiltakshaver ikke har noen rådighet over tomta, 
så skal kommunen avvise søknaden. 

Rådmannens undersøkelse og vurdering av privatrettslige forhold i denne saken er 
beskrevet i brev datert 20.04.12 (vedlegg 8). Rådmannen har undersøkt eiendomsforhold, 
skjøter og grunnbokinformasjon for den aktuelle eiendommen gnr/bnr 78/77. Etter 
rådmannens vurdering foreligger det ingen forutsetninger som er til hinder for etablering av 
det omsøkte gravfeltet, og rådmannen kan ikke se at det var grunnlag for å avvise klagen 
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med hjemmel i pbl. § 21-6. Det framstår ikke som klart for rådmannen at tiltakshaver ikke 
har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Kommunen har ingen plikt til å 
avvise etter § 21-6, jf. prinsipputtalelse fra Krd.  
 
I klagen står det at kommunen er grunneier. Rådmannen presiserer at det er Norderhov og 
Ask sokn som eier gnr/bnr 78/77, mens Ringerike kirkelige fellesråd har ansvar for drift og 
forvaltning.  
 
Personell kompetanse:  
Vedtaket i delegasjonssak 188/13 er fattet av avdelingsleder byggesak. Klager viser til 
hovedkomiteens vedtak punkt 4, hvor myndigheten til videre behandling av søknaden er 
delegert til rådmannen. Med bakgrunn i dette mener klager at vedtaket er fattet uten 
personell kompetanse, dvs. at byggesak ikke hadde myndighet til å fatte vedtaket.  
 
Kommuneloven § 23 nr 4 gir Hovedkomiteen hjemmel til å delegere myndighet til 
rådmannen. Delegering til etater i kommunen skal alltid gå via rådmannen. Rådmannen 
delegerer videre internt i kommunens organisasjon. For mer informasjon om delegering, se 
lenke nr. 2 til Miljøverndepartementets nettsted miljokommune.no.  

 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er arealet avsatt til grav- og urnelund. 
Området er ikke regulert.  

 
Juridiske forhold  
Dispensasjon 
Kapittel 19 i plan- og bygningsloven gir bestemmelser om dispensasjon. Myndighet til å gi 
dispensasjon tilligger kommunen. Naboer skal varsles, og berørte regionale myndigheter 
skal få mulighet til å uttale seg. To vilkår må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon:  

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samla 
vurdering.  
 

Både innvilgelse og avslag på søknad om dispensasjon kan påklages av parter og andre med 
rettslig klageinteresse. Dersom vedtak opprettholdes, skal saken sendes over til 
fylkesmannen for endelig klagebehandling. Kommunens vedtak kan stadfestes, omgjøres 
eller vedtaket kan oppheves slik at saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  
 

Alternative løsninger 
Dersom det er ønskelig å ta klagen til følge, kan alternativt forslag til vedtak være: 

1. Klage fra Fredrik Clarin Løvenskiold 13.05.13 tas til følge.  
2. Hovedkomiteens vedtak om dispensasjon 22.04.13, sak 58/13 samt vedtak i 

delegasjonssak nr. 188/13 oppheves.  
 
Dersom klagen tas til følge kan det omsøkte gravfeltet ikke etableres. Ny gravferdslov som 
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trådte i kraft 01.01.12 er det et offentlig ansvar å sørge for at gravlegging skal skje med 
respekt for avdødes religion eller livssyn. Det omsøkte gravfeltet ved Ask kirkegård er 
planlagt å være tilpassa muslimer, dvs. at gravene har en annen retning enn øvrige graver. 
Ringerike har per i dag ingen tilpassa graver å tilby muslimer. Dette innebærer at kirkelig 
fellesråd må dekke kostnadene ved gravlegging i en annen kommune, jf. gravferdsloven § 6. 
Ringerike har per i dag ingen avtale med andre kommuner om dette.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannens vurdering av de ulike punktene i klagen framgår av kommentarene ovenfor.  
Rådmannen holder fast ved vurderingene som er gjort i tidligere saksframlegg og 
dokumenter. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at vedtaket opprettholdes 
og sendes til fylkesmannen for endelig behandling.  
 

Vedlegg 
1. Situasjonskart  
2. Saksframlegg, datert 05.04.13 
3. Klage fra Fredrik Clarin Løvenskiold, datert 13.05.13 
4. Plan for muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård, datert 15.08.12* 
5. Saksframlegg, datert 27.02.12* 
6. Brev om ekstern høring av dispenasjonssøknad, datert 25.02.13*  
7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 04.03.13* 
8. Brev fra Ringerike kommune, datert 20.04.12* 
9. Uttalelse fra Fredrik Clarin Løvenskiold, datert 01.11.12 og 22.11.12* 
10. Søknad om dispensasjon, datert 31.01.13* 
11. Brev fra Tunsberg bispedømmeråd, datert 19.09.12*  

 
Lenker 

1. Prinsipputtalelse fra Krd, datert 27.06.11: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/tolkningsuttalelser/plan--og-
bygningsrett/plan--og-bygningsloven/-21-6---privatrettslige-forhold.html?id=650173  

2. Veiledning om delegering på Miljøverndepartementets nettsted miljokommune.no: 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Saksbehandling/Delegering/  

 
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, 16.07.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler areal- og byplankontoret: Guro Skinnes 
Saksbehandler byggesak: Roar Nilsen 
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DELEGASJONSSAKER   
 

Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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GNR. 278/5 - SKOLLERUDMOENVEDTAK OM NYDYRKING ETTER 
NYDYRKINGSFORSKRIFTEN  
 

Arkivsaksnr.: 12/2461  Arkiv: V18   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013 
92/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gir tillatelse til nydyrking av et areal på 
ca. 645daa    (med avgrensning vist som vedlegg 1 i saksframlegg), jf. 
Nydyrkingsforskriftens § 4, på følgende vilkår: 

a. Det skal avsettes kantsone/buffersone mot Skollerudelva, som kan variere i 
bredde, men bør være minimum 15-30 meter (målt fra normal vannstand). 
Denne kantsonen skal ha en variert sammensetning i høyden (da det befinner 
seg ulike arter i felt, busk og tresjiktet).  

b. Øvrige kantsoner/buffersoner mot vassdrag skal være på minimum 6 meter 
(målt fra normal vannstand), men bør følge de naturlige forutsetningene 
landskapet gir. 

c. Det bør etableres åkerholmer/mindre udyrka partier/partier langsmed veien i 
nydyrkingsområdet i sør (arealet sør for Hvalsveien). Dette kan f.eks. være 
områder som det av ulike årsaker kan være vanskelig å dyrke, f.eks. på grunn 
av grunnforhold, eller av hensyn til jordets arrondering. Disse åkerholmene 
kan fungere som habitat for forskjellige arter, i tillegg til at enkeltstående 
trær eller tregrupper gir variasjon til lokallandskapet. Antallet og plasseringa 
av disse får tiltakshaver selv vurdere alt etter hvor det er mest 
hensiktsmessig/praktisk i forhold til hvordan anleggsarbeidene forløper samt 
arrondering av jordet, men det bes om at tiltakshaver er «raus». 

2. Dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme automatiske fredete 
kulturminner må arbeidene straks stanses og kulturminnemyndigheten varsles. 

3. Arbeidene må iverksettes innen tre år fra tillatelsen blir gitt, ellers faller tillatelsen 
bort, jf. Nydyrkingsforskriftens § 4. 

4. Det skal gis melding til kommunen etter hvert som områder blir ferdigstilt og tas i 
bruk. Dette for bl.a. å kunne oppdatere markslag i Gårdskart. 

 

Sammendrag 
Det søkes om nydyrking et areal på ca. 645 dekar på Skollerudmoen, Hallingby. Området er 
hovedsakelig furuskog og er svært flatt. Det er gjennomført konsekvensutredning. Det vil bli 
opparbeidet en sti i ytterkant (vest for nydyrkingsområdet), langsmed Skollerudelva, samt at 
det vil bli satt igjen tilstrekkelig med kantsoner for å sikre skoglevende fugl og pattedyr 
leveområder. Kulturminne- og naturkartlegging viser at tiltaket ikke vil få store negative 
konsekvenser for kultur- eller naturmiljø når det tilrettelegges med gode kantsoner. 
Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse til nydyrking. 
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Innledning / bakgrunn 
Aashild Bang søker om å nydyrke et areal på ca. 640 dekar på Skollerudmoen, Hallingby. 
Bang eier en landbrukseiendom som i følge Gårdskart består av totalt 7 795 dekar, hvorav 
338,9 dekar fulldyrka jord og 7 083 dekar produktiv skog.  Det er et ønske om å øke 
jordbruksarealet på eiendommen for å kunne skape en mer lønnsom jordbruksproduksjon 
på sikt. Dersom det gis tillatelse til nydyrking vil det dyrka arealet på eiendommen øke til ca. 
1 000 dekar. 
 
I søknad om nydyrking er det opplyst om at jorden egner seg godt til planteproduksjon, 
spesielt godt til rotkulturer som potet og gulerøtter. Jorden er sandholdig og dreneringsfri. 
Vann og strøm er lett tilgjengelig, og vil kunne forsyne området med vann. Sandholdig jord 
vil kreve vanning. Skogen hugges og hogstavfallet vil bli frest opp. Etter fresing vil jorden 
være dyrkingsklar. 
 
Fylkesmannen har uttalt seg i saken en rekke ganger, 27.08.2012, 23.04.2013 og har 
22.05.2013 bl.a. uttalt at: «…det skal redegjøres spesielt for hvordan prinsippene i 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. Vi viser blant annet til § 10 i 
naturmangfoldloven som omhandler samlet virkning. (…) Et vedtak i saken må derfor blant 
annet begrunnes ut fra en helhetsvurdering.» Videre at «Virkninger og hensyn til vassdrag 
må belyses spesielt, både med tanke på avrenning, natur, miljø, friluftsliv og landskap».  
 
Fylkeskommunen har i brev datert 12.07.2013 oversendt arkeologisk rapport for 
feltundersøkelser. Det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner under 
feltundersøkelser, men det tas høyde for at det under arbeidene kan fremkomme slike. I så 
fall skal arbeidene stanses og kulturminnemyndigheten varsles. 

 
Beskrivelse av saken 
Det har blitt utført en konsekvensutredning for å bl.a. kartlegge tiltakets konsekvenser for 
natur- og kulturverdier i området. Tiltaket forventes ikke å ha negative følger for annen 
næringsvirksomhet i området. Nydyrkingen, og drift av jordbruksarealene, vil ikke skape 
merkbart mer trafikk (relatert til driften) eller behov for nye avkjøringer. Det vil i hovedsak 
bli nyttet eksisterende avkjøringer. Det planlegges vanningsanlegg for området som skal 
nydyrkes samt eksisterende jordbruksareal i området. Områdene anses ikke som 
flomutsatte, og områdene ble ikke utsatt for flom under 1995-flommen. I utgangspunktet 
skal ikke arealet grøftes. Dersom det skal grøftes vil dette i første omgang bli åpen grøft, 
med fangdam, før vannet ledes på naturlig vis ut i elva. Områdene som søkes nydyrket er 
lite erosjonsutsatte. Det vil bli gjort forebyggende tiltak i form av vegetasjonssoner og 
fangdam, som vil medfølge ingen/liten erosjon og avrenning til elvene. Det finnes en 
etablert sti inne i området som ønskes nydyrket. Denne sien blir flyttet lenger ut mot 
elvekanten, slik at det fortsatt er mulig å ferdes her etter at tiltaket er gjennomført. 
 
Kartlegging av naturmiljøet i området viser at det ikke er funnet viktige naturtyper utover de 
som er registrert i området tidligere. Det er ikke funnet utvalgte naturtyper eller prioriterte 
arter, ei rødlistede arter. Dette utelukker ikke at det kan finnes slike, med det er lite som 
tyder på at området er «hot-spot» for et større antall rødelistede arter. Forutsatt at det 
settes igjen tilstrekkelige med kantsoner fra normal vannstand, vil ikke naturtypene og 
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artene som lever i området påvirkes negativt av tiltaket. Det vil kunne skje en endring i 
artsmangfoldet ved at de mer kulturlandskapsavhengige artene vil kunne erstatte 
skogartene. Samlet sett vil de typiske skoglevende artene få mindre arealer å leve på, mens 
arter knytta til kanter mellom dyrka mark og skog samt mer åpne arealer vil kunne 
begunstiges. 

 
Forholdet til overordnede planer 
Området er i kommuneplanen for Ringerike regulert til landbruk-, natur- og friluftsformål 
(LNF). Tiltaket er vurdert etter bestemmelsene i kommuneplanen og Plan- og bygningsloven, 
og det vurderes at dette ikke utløser krav om reguleringsplan for området. 
 

Juridiske forhold  
Bestemmelser om nydyrking finnes i Nydyrkingsforskriften. De miljørettslige prinsippene i 
Naturmangfoldloven må også vurderes. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning tok stilling til spørsmålet om nydyrking første 
gang i sak 49/13 i møte 08.04.2013 hvor det ble fattet følgende vedtak: 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ser positivt på søknad om 
nydyrking, og anbefaler søker å gå videre med planleggingsprosessen. 

2. Det skal utarbeides en konsekvensutredning som kartlegger hvilke virkninger 
tiltaket vil få for natur- og kulturverdiene i området. 

3. En nødvendig kantsone mellom elv og dyrka mark må sikre biologisk 
mangfold, fritidsinteresse og motvirke avrenning til resipient.  

  

Rådmannens vurdering 
I Nydyrkingsforskriftens § 5 fremgår det at kommunen ved avgjørelsen skal legges særlig 
vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene 
(kulturminner, arter og biologisk mangfold, miljø og forurensning, naturlandskap og 
kulturlandskap), og at det skal tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og 
hvor sjeldne miljøverdiene er. Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra 
jordloven § 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om 
nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode løsninger.  
 
Tiltaket er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (beskrevet i vedlegg 2). Buffersoner 
med kantvegetasjon bør etableres med flere sjikt, basert på naturlige arter i området. Gode 
buffer- og kantsoner vil bidra til å minske avrenning fra jordet, både av partikler og 
næringsstoffer. I tillegg fungerer disse kantsonene som habitat for andre arter og som 
buffersone for å minske kantsoneeffekten på tilgrensende naturtyper. Det anbefales at 
tiltakshaver er raus med å etablere «åkerholmer»/mindre ikke dyrkede områder i åkeren. 
Dette kan f.eks. være områder som det av ulike årsaker kan være vanskelig å dyrke, f.eks. på 
grunn av grunnforhold, eller av hensyn til jordets arrondering. Ut fra en samlet vurdering 
anser vi at tiltaket ikke vil ha noen negativ effekt på biomangfoldet. Riktig gjennomføring og 
oppfølging kan tvert imot bidra til å ha en netto positiv effekt.  
 

Side 219 av 554



Det er foretatt en vurdering av tiltakets konsekvenser for landskap (vedlegg). Dette er et 
stort nydyrkingsområde sett i forhold til hva som ellers gjøres av slike tiltak i Ringerike. Men 
området er lite synlig da det ligger i dalbunnen av vassdraget. De flate arealene vil forbli 
flate også etter avskoging, men landskapet vil virke mere ensformig og med lite variasjon. 
 
For det lokale landskapsbildet vil det være viktig å opprettholde gode kantsoner langs 
elvene og evjene. Det vil også være positivt for opplevelsen av landskapet å skåne store 
enkeltstående trær og mindre tregrupper innen området og langs vegen, for å gi variasjon til 
lokallandskapet.  
 
Det å legge til rette for nydyrking og økt matproduksjon anser rådmannen som svært viktig. 
Utbygging av veg, bane og til dels også nye boligområder legger et stort press på bynære 
jordbruksarealer. Det er derfor samfunnsmessige viktig å legge til rette for at det også 
etableres nye jordbruksarealer der det ligger til rette for dette.  
 
Ringerike har store utfordringer knyttet til jordvern blant annet pga. utbygging av 
infrastruktur. Av pågående prosjekter kan nevnes bl.a.: ny E16, midtdelere på eksisterende 
E16, gang og sykkelveg på fylkesveg 158 Botilrud-Helgelandsmoen og Ringeriksbane. Det er 
svært rimelig å anta at dette er prosjekter som vil kunne komme i konflikt med dyrka mark 
og vil medføre omdisponering av jordbruksareal. Ny dyrka mark vil være et positivt bidrag i 
kommunens arealregnskap og bidrar til å styrke driftsgrunnlaget for landbruksnæringa. 
Kommunen har på et generelt grunnlag ønske om å styrke driftsgrunnlaget for 
næringsutøvere i jordbruket. I dette tilfellet vurderes også den driftsmessige løsningen, hvor 
nydyrkingsarealet bl.a. ligger i tilknytning til eksisterende jorde, å være god.  
 
Rådmannen vil anbefale at det gis tillatelse til nydyrking av hele det omsøkte arealet, men at 
det tas inn vilkår knyttet til kantsoner mot vassdrag, åkerholmer/partier langsmed veien 
som bidrar til skjul/leveområder for forskjellige arter samt skaper en variasjon i 
lokallandskapet. 

 
Vedlegg 

1. Kart som viser områdets avgrensning 
2. Notat, vurdering etter Naturmangfoldloven, datert 09.07.2013 
3. Notat, vurdering av eventuelt plankrav og landskapsvurderinger, datert 18.07.2013 
4. Brev fra Buskerud fylkeskommune med arkeologisk rapport, 12.07.2013 
5. Konsekvensutredning – plan for nydyrking 
6. Kartlegging av naturverdier på Skollerudmyra 
7. Brev fra Fylkesmannen, datert 22.05.2013 
8. Brev fra Fylkesmannen, datert 23.04.2013 
9. Brev fra Fylkesmannen, datert 27.08.2012 
10. Saksprotokoll* 
11. Saksframlegg* 
12. Endring av søknad, datert 05.04.2013* 
13. Søknad om nydyrking, datert 11.05.2012* 
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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, 05.08.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 fungerende rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

Notat   
 

Til: Landbrukskontoret 
Fra: Astrid Ehrlinger 

   
Kopi:   

 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

12/2461-20 17734/13 V18 09.07.2013 

GNR. 278/5 - NYDYRKING - SKOLLERUDMOEN AASHILD BANG- VURDERING 

ETTER NATURMANGFOLDLOVEN 

 
Viser til søknad om nydyrking på eiendommen. Det er viktig i denne sammenheng å vurdere 
virkningene av tiltaket på naturmangfold og forurensing med bakgrunn i naturmangfoldloven og især 
§ 8-12 av denne og Vannforskriften.  
 
Tiltakshaver har innlevert noe forskjellig kartmateriale og det er viktig å påpeke at avgrensningen i 
konsekvensutredningen (Plan for oppdyrking) er noe mer omfattende enn i den opprinnelige søknaden 
som er behandlet i HMA. Denne vurderingen vil basere seg på avgrensningene i 
konsekvensutredningen.  
 
§ 8 kunnskapsgrunnlaget 
Søker har, som del av konsekvensutredningen, utarbeidet en kartlegging av naturverdier. I 
kombinasjon med nasjonale databaser, slik naturbase.no og artsdatabanken.no vurderes dette til å 
være godt nok kunnskapsgrunnlag for saken.  
 
§ 9 føre-var-prinsippet 
Som nevnt i kapittelet over, vurderes kunnskapsgrunnlaget til å være godt nok. I tillegg vil det bli 
anbefalt avbøtende tiltak, som ivaretar føre-var-prinsippet, senere i vurderingen.   
 
§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 

 

Eksisterende registreringer, naturtyper og rødlistede arter 
Det er per i dag ikke registrert rødlistede arter i selve planområdet. 
 
Det er registrert én lokalt viktig naturtype som omfatter hele Skollerudelva med noe 
omliggende areal (Skollerudevja). Denne er av typen «evjer, bukter og viker». Det antas at 
dette er habitat for flere rødlistede arter.  
 
Det er registrert én nasjonalt viktig naturtype av typen «Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti» langsmed store deler av Begna. Her finner vi også regisreringer av 
flere rødlistede arter.  
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Det er registrert én MIS-figur i planområdet (Miljøregistreringer i skog) som er definert som 
«gammel skog».  Figuren ligger ikke innenfor det området som er vurdert nydyrket.  
 
Likt for alle disse registreringer er at det svært viktig å ivareta soner med kantvegetasjon i en 
slik størrelsesorden at naturtypen ikke blir «uthulet» gjennom kantsoneeffekt.  
 
Forruensing og avrenning fra jordbruk samt Vannforskriften 
Fulldyrking av arealer kan føre til økt avrenning av partikler og næringsstoffer til vann og 
vassdrag. Avbøtende tiltak for dette er etablering av soner med kantvegetasjon mot vassdrag 
og tiltak slik som fangdammer. Tiltakshaver beskriver at det er planlagt en fangdam i den 
vestre delen av området mot Skollerudelva.  Hvis grøfting skulle være nødvendig er dette 
planlagt gjennom åpne grøfter med fangdam.  
 
I arbeidet med Vannforksriften er Skollerudelva del av vannforekomsten «012-2734-R 
Ådalselva fra Sperillen til Hensfossen bekkefelt vest». Vannforekomsten er i dag karakterisert 
til MODERAT økologisk tilstand med risiko for ikke å nå god kjemisk og økologisk tilstand i 
2021. Vannforekomsten er pr i dag ikke påvirket av avrenning fra jordbruk. Ved 
gjennomføring av dette tiltaket kan dette endre seg. Det er defor særs viktig å være nøye med 
å etablere og vedlikeholde avbøtende tiltak, som f eks vegetasjonssoner som bidrar til rensing 
og filtrering av avrenningen før vassdragetog/eller etablering av fangdammer som kan minske 
partikkelavrenningen. 
 
Ådalselva, som det aktuelle tiltaket grenser til i øst, er del av vannforekomsten «012-2456-R 
Ådalselva fra Sperillen il Hensfossen» . Vannforekomsten er i dag karakterisert til 
MODERAT økologisk tilstand med risiko for ikke å nå god kjemisk og økologisk tilstand i 
2021 på grunn av regulering av vassdraget.  Avrenning fra denne eiendommen vurderes til å 
liten betydning for vassdraget, forutsatt soner med kantvegetasjon mot vassdrag og andre 
forebyggende tiltak mot avrenning. 
 
Eksisterende økosystem  
Planområdet er relativt flatt. Store deler av området består av grøftet skogbevokst myr. Hele 
området er skogbevokst. Vegetasjonen består i dag hovedsakelig av furudominert 
blandingsskog. Mesteparten av området består av blåbærgranskog med middelsbonitet, der 
furu er dominerende treslag. Dette er et etablert skogområde, der det lever en del 
skogtilpassede dyr- og plantearter. Denne typen skog er også er en realtiv vanlig skogtype i 
Ringerike og det antas ikke at omdisponering av området vil føre til noe problemer for de 
nevnte artene annet enn på veldig lokalt nivå. Uanset ikke mer enn det ville vært ved vanlig 
hogst av området.   
 
§11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaver har bekostet utredning om naturmangfold i tillegg til at avbøtende tiltak vil 
bekostes av tiltakshaver.  
 
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det forutsettes at det til enhver tid brukes de driftsmetoder og teknikker som volder minst 
skade på naturmiljøet. Det forutsettes at bondens miljøplan med tilpasset gjødselplan og plan 
for effektiv skadedyr/ugressbekjempelse  mm følges. Området bør ikke høstpløyes.  
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Anbefalinger: 
 
Utforming av buffersoner med kantvegetasjon 
Buffersoner med kantvegetasjon bidrar til å minske avrenning fra jordet, både av partikler og 
næringsstoffer. I tillegg fungerer disse kantsonene som habitat for andre arter og som 
buffersone for å minske kantsoneeffekten på tilgrensende naturtyper.  
Kantvegetasjon er trær, busker, blomster, urter, gras, sopp, lav og moser mot vassdrag, mens 
buffersonen er mellom kantvegetasjon og dyrket mark. 
 

Kantvegetasjonen bør være utformet på følgende måte: 
- Sammensetningen av treslag bør vare mest mulig basert på naturlige arter for området. 
- Det beste er en variert sammensetning i høyden, der det befinner seg forskjellige arter 

både i felt, busk og tresjiktet.  
- Gråor, selje og lignende arter er gode som erosjonsvern nære vannet.  
- Optimalt for biologisk mangfold bør kantvegetasjonen være 15-25 meter 
- For øvrig anbefales brosjyren om kantvegetasjon av Fylkesmannen. Denne kan fås ved 

henvendelse til kommunen eller Fylkesmannen i Buskerud.  
 

Buffersonen kan f eks være et ugjødslet, flerårig grasareal. 
 
Soner med kantvegetasjon mot Skollerudelva bør være så brede som mulig og skal være på 
min 15 meter. Dette for å ta hensyn til naturtypen «evjer, bukter og viker» i tillegg til stien 
som skal omlegges til å gå i denne kantsonen. Øvrige kantsoner mot vassdrag skal være på 
min 6 meter men bør følge de naturlige forutsetningene landskapet gir og kan gjerne være 
bredere enn dette. Det gjelder spesielt bekkeravinen vest i området. Bekkelukkinger bør så 
langt mulig unngås.  
 
Åkerholmer 
Åkerholmer er ikke-dyrkede mindre områder i åkeren, gjerne forårsaket av fjell i dagen, 
enkelttrær e.l. som gjør oppdyrking noe utfordrende. Det anbefales at man er raus med å la 
slike områder stå igjen og gjerne noe større enn strengt tatt nødvendig. Hvis det ikke naturlig 
oppstår Åkerholmer, fordi det ikke er fjell idagen etc anbefales det å «lage» slike. Disse kan 
fungere som habitat eller såkaldte «stepping stones» for forskjellige arter, som fugler, 
sommerfugler og andre insekter. Selv om denne metoden innebærer noe mindre dyrkingsareal, 
vil slike holmer kunne bidra til å minske effekten av monokulturer i åkre og til og med bidra 
til naturlig skadedyrbekjempelse.    
 
Utredningen om biologisk mangfold på eiendommen bør sendes til Fylkesmannen i Buskerud, 
slik at informasjonen kan legges inn i naturbase.no og blir allmenn tilgjengelig.  
 
Konklusjon: 

Ut fra en samlet vurdering anser vi at tiltaket ikke vil ha noen negativ effekt på 
biomangfoldet. Riktig gjennomføring og oppfølging kan tvert imot bidra til å ha en netto 
positiv effekt.  
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Notat   
 

Til: Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
Fra: Arealplanlegger og landskapsarkitekt Grethe Tollefsen, areal- og byplanavdelingen 

 
   
  

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

12/2461-22 18292/13 V18 18.07.2013 

 

GNR. 278/5 - NYDYRKING - SKOLLERUDMOEN  

EVENTUELT PLANKRAV OG LANDSKAPSVURDERINGER  

 
Dette notatet tar for seg vurdering av plankrav og tiltakets mulige påvirkning av landskapet. 
 
 
Beliggenhet 

Det aktuelle området ligger utenfor Hallingby tettsted i Ådal, tilhørende Skollerud Vestre. 
Mellom Skollerudelva og Begna. 
 

Planforhold 

I vedtatt arealdel til kommuneplanen for Ringerike er hele området avsatt til Landbruk-, natur 
og friluftsformål (LNF-område), nåværende (§2). Det er ikke et generelt plankrav i LNF-
område slik det er innenfor byggeområder som er avsatt i kommuneplanen. I arealdelen 
gjelder også 100-metersbeltet langs vann og vassdrag der det ikke tillates bygge- og 
anleggstiltak (§5).   
 
Ved nydyrking vil fortsatt dette området antakelig få betegnelsen LNF-område. Det er arealer 
for nødvendige tiltak for landbruk og gårdsdrift tilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag.   
 
Plan- og bygningsloven (pbl) har bestemmelser om plankrav. I pbl’s § 12-1, 3. avsnitt heter 
det «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlig 

virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.»  
 
Dette tiltaket vurderes til ikke å ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn.  
 
Konklusjon i forhold til plankrav 

Areal- og byplanavdelingen har vurdert nydyrkingstiltaket på Skollerudmoen til ikke å utløse 
krav om reguleringsplan for området. 
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De store landskapsformene i området 

De store landskapsformene i denne delen av kommunen preges av skogkledde åser og elva 
Begna. Elva setter sitt særpreg på området og gjør at dette får karakter av et langstrakt og rolig 
dalområde, noe navnet Ådalen også beskriver. 
  
Virkningen av tiltaket med nydyrking nede i dalområdet langs elva vil ikke gi noen stor 
påvirking i forhold til det store landskapsbildet.  
 

Den lokale landskapsformen 

Skollerudmoen er et elvelandskap der vassdraget har formet denne moen. En mo som i dag 
stort sett er kledd med gran og furuskog. Området ligger avgrenset med vassdrag på to sider 
og er litt preget av tidligere myrlandsakp på deler av arealet. Kantsonene lang elvene har også 
et litt annet vegetasjonspreg med mere lauskog. Hele området er flatt og stikker seg derfor 
ikke spesielt ut på noen måte i det lokale landskapsbildet. Ved oppdryking vil Skollerudmoen 
fortsatt ha preg av å være en flat mo. Innsyn til området vil endre seg lokalt og det vil være 
viktig å bevare tilstrekkelig med kantsoner langs vassdragene slik at variasjonen i 
landskapsbildet kan opprettholdes fra elvesidene. 
 
Konklusjon i forhold til landskapshensyn 

Dette er et stort nydyrkingsområde sett i forhold til hva som ellers gjøres av slike tiltak i 
Ringerike. Men området er lite synlig da det ligger i dalbunnen av vassdraget. De flate 
arealene vil forbli flate også etter avskoging, men landskapet vil virke mere ensformig og med 
lite variasjon. 
 
For det lokale landskpsbildet vil det være viktig å opprettholde gode kantsoner langs elvene 
og evjene.  
Det vil også være positivt for opplevelsen av landskapet å skåne store enketstående trær og 
mindre tregrupper innen området og langs vegen, for å gi variasjon til lokallandskapet.  
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Skollerud gård Hallingby. Gnr. 278, bnr. 5 Aashild Bang. 

Plan for oppdyrking 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

Hønefoss 24.6.13 

 

 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516  Hønefoss 
 
Telefon 909 59283 
bleifsen@online.no  
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1. Bakgrunn og saksbehandling 
 
Aashild Bang har fremmet planer om oppdyrking på gnr 278/5 på Skollerud gård ved Hallingby 
i Ringerike kommune. Søknaden ble sendt Fylkesmannen og Fylkeskommunen for uttalelse. 

Fylkesmannen i Buskerud påpekte spesielt hensyn til kantvegetasjon langs elvene og 
naturmangfold i og utenfor området i hht §§8-12 i naturmangfoldloven.  

Fylkeskommunen signaliserte pr telefon at området må undersøkes mht automatisk fredede 
kulturminner. 

Saken ble 8.4 2013 behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, som vedtok at 

de ser positivt på tiltaket og at det skulle utarbeides konsekvensutredning som kartlegger 

hvilke virkninger tiltaket vil få for natur- og kulturverdiene i området. Dessuten at en 
kantsone mellom elv og dyrka mark måtte sikre biologisk mangfold, fritidsinteresser og 
motvirke avrenning til resipient. 

Kommunens vedtak om konsekvensutredning var begrenset til noen tema og er formelt ikke 
hjemlet i Forskrift om konsekvensutredninger, siden det ikke er plikt til det i denne saken. Men 
arbeidet er allikevel utført etter forskriftens intensjoner.  

Det vil i dette tilfellet si at det ble sendt ut en melding om at slike utredninger vil bli 
gjennomført med adgang til naboer, interesserte og myndigheter for å komme med innspill, og 
at en skulle utføre utredningene med utvalgte tema slik som det fremkom av et varsel og en 
melding om planprogram, datert 29.4 2913 med høringsfrist 23.5.2013. 

I utgangspunktet har en varslet at ca 645 daa vil bli oppdyrket. 

 

Følgende tema ble foreslått utredet, med kommentarer om ambisjonsnivå: 

1. Næringsliv og næringsutvikling 

Kommenteres kort. Men tiltaket styrker gårdsdriften. 
 

2. Trafikk, veganlegg og teknisk infrastruktur. 

Tiltaket skaper ikke mer trafikk og endrer ikke eksisterende gårdsavkjøringer til 
fylkesvegen. Vanningsanlegg er aktuelt og dette blir beskrevet i utredningen. 
 

3. Miljø og klima 

Lokalklimatiske forhold ivaretas vha soner med kantvegetasjon og beskrives i planen. 
Flomfare redegjøres for. 
 

4. Nærmiljø, friluftsliv og idrett 

Naboers og Hallingbyområdets bruk av området til friluftsliv registreres og beskrives. 
Fiskeres og andre turgjengeres fremkommelighet langs elvene vektlegges, sammen 
med stier og annen fri ferdsel. 
 

5. Naturmangfold 

Utredes på vanlig måte vha fagbiolog. Arbeidet er bestilt. Tiltak mot mulig avrenning 
beskrives. Fangdam planlegges. 
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6. Landskapsvirkning 

Illustreres og beskrives i søknaden. På grunnlag av biologiske registreringer og 
vurderinger, samt de landskapsmessige vurderingene, avsettes tilstrekkelige kantsoner 
mot elvene. 
 

7. Kulturminner og kulturmiljø 

Utredes av Buskerud Fylkeskommune. Er bestilt av tiltakshaver. 
 

8. Naturressurser 

Det er utarbeidet skogbruksplan og registreringer av naturkvaliteter fra denne vil bli 
gjengitt i utredningen. 

 

Det kom inn følgende innspill til planprogrammet: 
 
Buskerud Fylkeskommune. Brev av 16.4.2013. 
 
Dette brevet kom etter at Fylkeskommunen ble varslet ved e-post fra tiltakshaver før 
planprogrammet ble sendt ut. 
 
De varslet at tiltaket vil kreve undersøkelser om automatisk fredede kulturminner, selv om en 
ikke har forhåndskunnskap om slike finnes i tiltaksområdet. Men det er funn like utenfor dette. 
Sendte et budsjett for slike undersøkelser som tiltakshaver har akseptert med bestilling av 
arbeidene i sommerhalvåret 2013. 
 
Kommentar: 

 
Med dette vil utredningsplikten mht kulturminner og kulturmiljø innfris. Jfr planprogrammets 
pkt 7. 
 
 
Jarle Nymoen og Anette Rognerud. Brev av 20.5.2013. 
 
Nymoen/Rognerud har hus lengst syd utenfor tiltaksområdet, på Reinsodden. Gnr 178/146. 
 
Positive til planene, men mener eiendommen får mindre markedsverdi pga mindre turterreng 
rundt boligen. Avskoging vil kunne medføre mer vind. Skogsbilveien som Bang eier kan få mer 
slitasje og vil lettere føyke igjen om vinteren. Den er ca 1,7 km lang. 
 
Ønsker at kommunen tilrettelegger for muligheten for å bygge ny atkomst over Skollerudelva 
med ny bru. 
 
Kommentar: 

 
Om eiendommen får mindre markedsverdi er vanskelig å bekrefte. Eiendommen ligger i dag i 
en teig som allerede er oppdyrket. Der er ca 50m til skogen i nordøst. Vegetasjonen mot elva 
vil ikke bli rørt.  
 
Dagens veg vil etter oppdyrking bli liggende der den er.  
 

Side 251 av 554



Skollerud gård Hallingby. Aashild Bang. Plan for oppdyrking. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

5 

.  

Å bygge bru over Skollerudelva er en vesentlig kostnad som de i så fall selv må bekoste. 
Tiltakshaver er ikke i mot dette, men vil opprettholde vegen de bruker i dag. Det er derfor 
ingen grunn til at dette tiltaket skal gjøre slik bru nødvendig. 
 
 
 
Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 22.5.2013 med henvisning til deres brev av 23.4.2013 om 
samme sak. 
 
Ber om at det tas hensyn til naturmangfold i tiltaksområde og influensområdene. Viser til 
tidligere registreringer av slike. Viser til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 med spesiell vekt på § 
10 samlet virkning. Videre landskapsvirkning, vassdrag med vekt på hva avrenning kan påvirke 
naturmiljø, friluftsliv og landskap. 
 
Tiltaket er positivt sett fra landbruksmessig syn. Nydyrkingen må gjøres på en faglig god måte, 
med drenering og arrondering mht at faren for erosjon/avrenning av jordpartikler gjøres minst 
mulig. 
 
Bredden på kantvegetasjonen langs Skollerudelva bør være bredere enn 10m. Bredden mot 
Begnaelva bør være enda bredere. 
 
Allmenne friluftsinteresser mht ferdsel langs elvene bør ivaretas. 
 
Kommentar: 

 
Det er engasjert spesiell fagbiolog til å registrere og utrede de naturfaglige forhold i denne 
saken. Rapporteringen fra han inngår i kapitlet om naturmangfold. 
 
Landskapsvirkningen er også beskrevet.  
 
Forholdet til avrenning til vassdrag er ivaretatt ved at en har gode kantsoner mot elvene og 
fangdam som skal hindre ekstra avrenning fra nydyrkingen. 
 
Allmennhetens friluftsinteresser langs elvene er også ivaretatt ved kantsonene langs elvene. 
 
 
maybrith kb mayen24@hotmail.com . Mail uten navngitt avsender. 8.5.2013.  
 
En mail undertegnet «Frustrerte foreldre» uten tydelig navn i adressen, stilte spørsmål om hvorvidt 
det skulle være et massedeponi på Skollerudmoen, og uttrykte bekymring for lastebiltrafikk. 
 
 
Kommentar: 

 
Siden vedkommende hadde misforstått hva tiltaket innebar ble den kun besvart om hva tiltaket 
gjaldt. 
 
Tiltaket vil ikke gi mer tungtrafikk i driftsperioden, men kan gi noe anleggstrafikk når den brytes 
opp.  
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2. Beliggenhet 
 
Området ligger vest for Hallingby i Ringerike kommune, mellom Skollerudelva og Begnaelva.  
 
Se illustrasjonene nedenfor. 
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3. Planområdet 
 
Området som er varslet omfatter arealer til oppdyrking med tilgrensende skogområder og 
elvebredder. Fylkesvegen mellom E16 og Vestsidevegen, Hvalsbruveien, går gjennom 
vurderingsområdet.  
 
Varslingsarealet er markert med svart strek i illustrasjonen under.  
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3.1. Beskrivelse av planområdet og dagens virksomheter 

 
Områdene innen vurderingsområdet som ikke planlegges dyrket opp, er i dag enten allerede 
oppdyrket, bebygd, er skog som i mindre grad egner seg til oppdyrking, og/eller er sårbar 
kantvegetasjon mot elvene som skal bevares. 
 
Området er flatt og i dag i hovedsak skogkledd men med noen jorder i kantene og innimellom 
skogen. Skogen er hogstmoden med varierende alder. 

Ortofoto over området: 
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Fra DN’s naturbase finnes registreringer som vist på utsnittet her: 

 

Som en kan se inneholder basen noen registreringer i området: 

• Høybonitets skog (mellomgrønn farge), lavbonitets skog (lysegrønn farge) og dyrket 
mark (gul farge). Noe er også uproduktiv fastmark. 
 

• Gammel skog (røde streker) helt syd i området. Uspesifisert. 
 

• 2 forekomster karakterisert som Nær truet (liten firkant med brun bakgrunn). Gjelder 
dvergdykker i Begnaelva og planten stavklokke helt nord ved vegen til Nystrand. 
 

• Strand og elvesoner merket Artsforekomst (brun skravur). Gjelder viktige 
vinterbeiteområder i Begna for ender og sangsvane. 
 

• Lokalt viktig naturtype (grønn skravur), som gjelder meandrerende elvepartier. 
 

• Et fornminne inne i området, som er en «udefinert haug».  
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3.2. Formål med planarbeidet.  

 
Planens formål er å kunne utvide dyrket areal til gården Skollerud som er delvis oppdyrket i 
dag. 
 
Dyrket areal vil med dette øke fra i dag ca 350 daa til ca 1000 daa. 
 
 

4. Forhold til overordnede planer 

4.1. Nasjonale føringer. 

 
Utredningene tar utgangspunkt i nasjonale føringer som er relevante. Her skal spesielt nevnes: 
 

1. Hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser ved 
vassdrag. Jfr St.meld. nr.26 og § 1-8 i Plan- og bygningsloven. 

2. Landskapshensyn generelt. Jfr Den europeiske landskapskonvensjonen av 1.mars 2004. 
3. Naturmangfoldlovens bestemmelser. 

 

4.2. Kommuneplan 

 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (NLF). 
Tiltaket vil ikke endre på denne arealbruken. 
 
Området er ikke regulert. 
 
 

5. Alternativer 
 
Alternativet til oppdyrking er at området blir liggende som i dag og at det ikke dyrkes opp.  
 
 

6. Konsekvenser 

6.1. Næringsliv og næringsutvikling 

I dag består Skollerud gård av ca 7800 dekar jord og skog. 
 
Dagens jordbruksareal på Skollerud gård med ca 350 dekar jord, er for liten enhet, til å kunne 
forsvare en moderne maskinpark som er nødvendig i en slik produksjon. 
 
Tanken er at man ved å øke arealet, vil klare å skape en mer lønnsom jordbruksproduksjon på 
Skollerud på sikt. 
 Fremtidig næring 
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Jorden tror en kan være godt egnet forandre vekster som for eksempel potet og gulrot produksjon 
etter at det har vært dyrket korn på den i noen år.  Dette vil gi større mulighet for lønnsom 
produksjon og nye arbeidsplasser på Skollerud gård. 
 
Tiltaket vil ikke gå på bekostning av annen næringsvirksomhet på gården eller for andre i området. 
 
Konklusjon:  
 
Næringsgrunnlaget for Skollerud gård vil bli bedre. Det kan ikke registreres negative følger for 
annet næringsliv i området.  
 
Avbøtende tiltak: 

 
Ingen. 
 
 

6.2. Trafikk, veganlegg og teknisk infrastruktur 

 

Trafikk og veganlegg. 

 

FV 172 med hovedparsellene nr1 Vestre Ådals vei og nr 51 Hvalsbruveien går hhv vest for området 
og nord gjennom området. 
 
Årsdøgntrafikken er for Vestre Ådals vei ca 750 syd for krysset med Hvalsbruveien og ca 285 nord 
for dette krysset. Årsdøgntrafikken for Hvalsbruveien er ca 660. 
 
Disse trafikkmengdene er altså beskjedne. 
 
Skiltet hastighet for alle er 80 km/t. 
 
Sikten er meget god på alle strekninger. Det er få direkte avkjøringer. 
 
Dette tiltaket skaper ikke merkbart mer trafikk eller behov for nye avkjøringer.  
 
Avkjøringene til fylkesvegene i dag er der forholdene ligger til rette for det.  
 

Syd for Hvalsbruveien vil en i stor grad benytte eksisterende atkomstveg som går syd til 
Reinsodden. 

 
Konklusjon:  
 
Tiltaket gjøres i områder som i dag har flere landbruksavkjørsler. Det gir ikke nevneverdig mer 
landbrukstrafikk. Fylkesvegene har og vil ventelig fortsatt ha lite trafikk. Nye avkjørsler er ikke 
nødvendig. 
 
Avbøtende tiltak: 

 
Ingen. 
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Vanningsanlegg. 

 
Dette nydyrkingsområdet er avhengig av vann for å oppnå tilstrekkelig avling. 
 
Det er planlagt å etablere vanningsanlegg til dette og det eksisterende jordbruksområdet. Dette skal 
da dekke hele området. 
 
På vestsiden er det en kraftlinje hvor et eventuelt nytt strøminntak kan tas ut. Vanninntak er 
planlagt etablert i Skollerudelva, som her er ei evje til Begna.  
 
Kapasiteten blir ca 150 m3/t, eller ca 42 l/s. 
 
Plassering av inntaket er ikke helt fastlagt. Inntaket vil bli et lite inngrep, i form av et pumpehus, 
inntakskanal og nedgravde fordelingsledninger med noen hydrantkummer. Tiltaket vil bli 
byggemeldt på vanlig måte. 
 
På stedet er elva/evja ca mer enn 2m dyp ved normal vannstand. Vannstanden i elva er om 
sommeren den samme som i Begna, slik at en ikke vil påvirke vannstand eller strømmingsbilde. 
 

Konklusjon:  
 
Vanningsanlegget vil være et lite inngrep som ikke vil påvirke vannstand og/eller vannføring i 
Skollerudelva. 
 
Avbøtende tiltak: 

 
Ingen. 
 

 

6.3. Miljø og klima 

 
Miljø- og klimapåvirkningene av dette tiltaket vil teoretisk kunne være avrenning, erosjon og 
påvirkning av lokalklima. Endringene i naturmiljøet er omtalt særskilt. 
 

Flom 

 
En viktig påvirkningsfaktor for avrenning og erosjon er om området er utsatt for flomfare.  
 
Området er normalt ikke utsatt for flom. Siden nåværende eier overtok Skollerud gård i 1991, har 
ingen av områdene stått under vann.  

Området ligger på ca kote 150-155. Ådalselva har ved normalvannstand ca kote 147. Dvs minimum 
ca 3 m lavere. 

Selv med den store vannføringen som var i 1995 ble ikke områdene utsatt for flom.  

Området må derfor anses som lite utsatt for flom.  
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Grøfting 

Jorden som søkes oppdyrket blir trolig grøftefri, da alle andre oppdyrkede jorder i samme område 
ikke har grøfter. 

Blir det nødvendig med grøfter for enkelte områder, vil dette i første omgang bli åpen grøft med 
gjennomgang i fangdam før den går ut i elva. 

 

Avrenning 

 
Fjerning av skog med påfølgende oppdyrking vil medføre at den jorda som skog og 
bunnvegetasjonen der binder kan bli utsatt for mer avrenning, både av næringsstoffer og 
jordsubstans. For uten selve tiltaket vil driftsmetodene og tiltak mot avrenning påvirke avrenningen. 

Tiltakshaverne vil bruke sine agronomiske kunnskaper når de gjødsler og vanner, slik at 
nyttevekstene får passe mengde med gjødsel og næring, noe som vil redusere avrenning. Det vil si 
at vi ikke vil gjødsle mer enn nødvendig for vekst av plantene, ved hjelp av gjødselplan og 
jordprøver. 

Som et ekstra tiltak vurderer de sette igjen upløyde kantsoner mot vassdrag om høsten for å hindre 
avrenning. Dette kan brukes dersom det blir behov. 

Tiltakshaver vil etablere fangdam for å redusere avrenning. Plassering av fangdammen er et 
naturlig sted der tidligere myrgrøftesystem ender i dag, og dit terrenget heller mot. 

Fangdammen blir ca 40-50 m lang og ca 20-30 m bred. 
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Dammen vil fange opp overflatevann fra jordene i og med at den bli liggende i det naturlig laveste 
området i syd. Eventuelle behov for dreneringsgrøfter vil også bli samlet til denne dammen. 

 

Erosjon 

Områdene som søkes oppdyrket er flate og lite utsatt for erosjon. Jordsmonnet er silt og sand med 
god binding, slik at en ikke forventer merkbar erosjon. 

Kantsonene som vil bli etablert langs elva, vil bidra til å hemme eventuell vinderosjon. Men i et lite 
vindutsatt område som dette kan en ikke se at det heller vil kunne bli noe problem. 

 

Lokalklima. 

 
Området ligger i en dalbunn og er lite vindutsatt. Det vil bli satt av skog mot elvebreddene. Det 
vil forhindre at vinden i nærområdene øker som følge av at noe av skogen fjernes. 
 
Noen endringer i mikroklima helt lokalt kan en ikke se bort fra, f.eks ved vegen fra FV172 til 
Reinsodden og ved noen boliger ved Skollerudkrysset og Nystrand. Men en anser at dette ikke 
vil bli vesentlige endringer. 
 
Fjerning av skog kan medføre endringer i kaldlufttransporten i elva. Men avsetting av 
kantvegetasjon vil forhindre at dette blir et vesentlig problem. 
 
Siden området blir dyrket etter at skogen fjernes delvis vil nettovirkningen mht klimagasser 
ikke bli vesentlig påvirket. 
 
 
Konklusjon:  
 
Området er fra naturens side lite utsatt for negative miljøpåvirkninger pga dette tiltaket. 
Oppdyrking vil med angitte tiltak ikke gi vesentlige negative virkninger på miljø og klima.. 
 
 
Avbøtende tiltak:  

 
Det vil bli gjort forebyggende tiltak i form av vegetasjonssoner og fangdam. 
 
 
 

6.4. Nærmiljø, friluftsliv og idrett 

Nærmiljø. 

 
8 boligeiendommer ligger nær inntil områdene som planlegges dyrket opp. Det er to ved Nystrand, 
tre ved Skollerudkrysset, to ved FV172 samt en ved Reinsodden. 
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De vil merke at nærmiljøet endres når skogen fjernes og arealene blir dyrket mark. Men alle de 
nevnte har også i dag dyrket mark helt inntil boligene.  
 
Nydyrkingen vil medføre at de nærmeste områdene i sommerhalvåret blir mindre tilgjengelige, men 
det vil fremdeles være store friområder her, og de viktigste områdene langs elvene vil forbli som de 
er i dag. 
 
Forholdet til at det drives jordbruk tett opptil eiendommene blir altså ikke noe nytt for disse. Jfr 
mulige ulemper forbundet med støy og støv.  
 
Ingen av naboene vil bli direkte berørt av nydyrkingstiltaket, men noen av dem vil få mer utsikt.  
 

Friluftsliv. 

 
Tiltaket ligger i et område med store landområder og skog og elver med gode friluftsmuligheter. 
Dette området er nær inntil Hallingby tettsted, men er kun ett av fler nærfriluftområder. 
 
Kommuneplanens friområder er vist nord på vestsiden av E16. Skollerudmoen er ikke gitt spesiell 
funksjon som fri-/friluftsområde i området. 
 
Vegen fra Hvalsbruveien og ned til Reinsodden er noe brukt. Denne vil bli liggende urørt. 
 
Det er en sti i området som går fra sørvestre deler av Skollerudmyra og ned til Reinsodden. Bruken 
av denne stien er i snitt på en ordinær dag ca 1-2 turgåere. Noen dager er det ingen som går der. 
 
Nevnte sti vil bli flyttet ut i kantsonen mot elva, slik at man etter tiltaket får de samme mulighetene 
til rekreasjon i området. Den vil bli langt øverst på brinken inntil dit en starter nydyrkingen (10-30 
m fra normal vannstand). 
 
Dagens sti og omleggingen av denne er vist på neste side. 
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En viktig del av friluftslivet i området er elvene og kantsoner. Derfor blir de viktigste plangrepene å 
sikre fiskeres og andre turgjengeres fremkommelighet langs elvene, i form av brede nok 
kantsoner og stier der. Begge deler er her en del av de totale planene for dyrkingsarealet og 
nærområdene rundt. Se kartet ovenfor. 
 
 

Idrett. 

 
Idrettsplassen med tilhørende lysløype ligger på andre siden av E16 rett ved kroa og Shellstasjonen. 
 
Ved skolen på ander side av elva er det er det idrettsanlegg. 
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Konklusjon:  
 
Det er få naboer til området. De vil få i noen grad fjernet skog i sin nærhet. Eksiterende sti vil 
måtte legges om. Området benyttes i liten grad til idrett. 
 
Avbøtende tiltak: 

 
Omlegging av sti og bevaring av kantsoner. 
 
 

6.5. Naturmangfold. 

 

Dette ble faglig vurdert av Sweco Norge AS i rapport av 20.06.2013. Denne følger her som 
vedlegg. 

Rapporten har følgende konklusjon: 
 
Det ble ikke funnet viktige naturtyper etter DN Håndbok 13 - 2006 i planområdet utover de 
som er registrert i kanten av planområdet fra tidligere. Det ble heller ikke registrert utvalgte 
naturtyper eller prioriterte arter som omfattes av bestemmelser i forskrifter etter 
naturmangfoldloven. Det ble ikke funnet rødlistede arter under befaringen som foregikk i 
midten av juni. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes truede, karplanter, lav, moser, sopp 
eller fuglearter i dette området, men ingen ting tyder på at planområdet er noe hotspot for et 
større antall rødlistearter. 
 
Området framstår som en nokså ordinært skogområde med dominans av furumyrskog og med 
blandingsskog av furu, gran og bjørk. Området er svært flatt og har betydning for en rekke 
skoglevende, vanlige barskogsarter av fugl og pattedyr.. For disse artene vil oppdyrkingen føre 
til at skogen forsvinner og områdets betydning for disse artene reduseres sterkt. De må da finne 
andre, tilsvarende områder leveområder i nærheten.  
 
Under forutsetning av at det settes igjen tilstrekkelige med kantsoner, vil ikke naturtypene og 
artene som lever i Skollerudevja og Ådalselva påvirkes negativt av tiltaket. Dersom 
oppdyrkingen legger vekt på å opprettholde gode kantsoner, vil kanteffektene øke i området og 
artsmangfoldet vil endres noe ved at mer kulturlandskapsavhengige arter vil kunne erstatte 
skogartene.  En del av fugleartene som bruker vassdragene, vil også kunne foreta fødesøk deler 
av året i åkere/åkerkanter. Samlet sett vil derfor typiske skogslevende arter få mindre arealer og 
leve på, mens arter knyttet til kanter mellom dyrka mark og skog samt mer åpne arealer vil 
kunne begunstiges.  
 
 
Forslag til avbøtende tiltak 

 
Sette igjen en 10-30 m fra normal vannstand (avhengig av stedlige forhold underveis) kantsone 
mot Skollerudevja og flytte stien som i dag går inne i skogområdet  
 
Etablere kantsone som holder over tid. Tilrettelegge for at robuste kantsoner vil kunne føre til 
et rikt kulturlandskap der også andre arter vil benytte området (eks. trekkende fuglearter knyttet 
til åpent landskap).  
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6.6. Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens § 8-12 

 

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter innenfor området og det vurderes 
at forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer ikke påvirkes i nevneverdig grad.  

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet.  

 

§8. (Kunnskapsgrunnlaget). 

I § 8 går det fram at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap og at kravet skal stå i rimelig forhold til sakens 
karakter.  

I dette tilfellet berøres ingen kjente rødlistede arter direkte av tiltaket., men tiltaket vil gjøre om 
større skogområder til innmark slik at skogsavhengige arter som bruker området i dag, må finne 
andre leveområder hele eller deler av året. Tiltaket vil endre leveområder for en del arter, men 
disse artene ansees som vanlige med sterke populasjoner slik at bestandsstatus i større 
sammenheng ikke vil påvirkes. I forhold til at kravet om at kunnskapsgrunnlaget skal stå i 
rimelig forhold til sakens karakter ansees dette punktet som oppfylt. 

 

§9. (Føre-var-prinsippet). 

Føre-var-prinsippet (§9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene 
på naturmiljø.  

Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik at ekstraordinære føre-var-tiltak 
ikke bør være nødvendig.  
 
De mest sårbare områdene er skjermet mot inngrep.  
 
 
§10. (Samlet belastning av økosystemet). 

 
I følge § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. I dette tilfellet vil 650 mål skog dyrkes opp. Nærområdene 
består av skog, evje i vest og skog, dyrkamark og elv i vest. En kjenner ikke til ytterligere 
belastning på økosystemet i området, men som kartet fra naturbase (i vedlegg) viser, er det nokså 
store områder med skogbevokst myr i nærområdene, blant annet på østre side av Ådalselva 
(Døvlingmyra og Hvalsmyrene). Det vurderes derfor at det fortsatt vil være nokså store arealer med 
tilsvarende vegetasjon langs dalbunnen ved Ådalselva som ikke er påvirket av for eksempel vis 
oppdyrking at den samlende belastningen som en oppdyrking innebærer ikke er for stor. Øvrige 
potensielle inngrep i området framover kjenner en ikke til.   

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Se under avbøtende tiltak.  
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§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 

6.7. Landskapsvirkning 

 
Endringer i landskapsbildet vil nesten utelukkende være endringer i vegetasjonen, ved at 
skogen fjernes og at marka blir dyrket opp, med de sesongmessige uttrykk som dyrkamark har 
på landskapet. Dvs skogsfri snødekt mark om vinteren, barmark/nysådde jorder på våren, 
nyttevekster som korn og rotvekster (potet) om sommeren/tidlig høst og pløyde jorder seinere 
på høsten. 
 
Omfanget av tiltaket kan illustreres på ortofotoene nedenfor, der det først viser dagens situasjon 
(nysådde jorder tidlig sommer), og neste viser samme situasjon etter nydyrking. 
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Etter oppdyrking blir forholdet mellom skog og jord omtrent slik: 
 

 
 
 
 
Avbøtende tiltak:  

 
Tiltakshaver vil ved bevaring av vegetasjon langs elvene beholde hovedinntrykket av 
landskapet sett fra elva og vegene.  
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6.8. Kulturmiljø og kulturminner 

 
Fylkeskommunen har pr telefon (11.6.13 v/Bernt S Tafjord) bekreftet overfor tiltakshaver at de 
vil undersøke områdene i ukene 26-28, med rapportering innen 1.august 2013. Denne vil bli 
forelagt kommunen så snart den foreligger. 
 
Det er ikke mulig å konkludere om det skulle være automatiske fredede kulturminner innen 
tiltaksområdene. Om slik blir funnet, vil tiltakshaver la de bli liggende urørt, med mindre 
vernemyndighetene uten søknad fra tiltakshaver selv frigir dem. Det vil ikke være økonomisk 
rom for å bekoste utgraving. 
 
Da ingen tiltak vil bli gjort i marken før nevnte rapport foreligger, eller at fylkeskommunen 
underretter at deler av området er uten slike kulturminner, bør kommunen kunne behandle 
saken uten at rapporten foreligger. 
 
Konklusjon:  
 
Planen for oppdyrking bør kunne behandles, med forbehold om funn av automatisk fredede 
kulturminner. Ingen tiltak vil bli utført før resultatene fra undersøkelsene foreligger.  
 
Avbøtende tiltak:  

 
Eventuelle automatisk fredede kulturminner med sikkerhetssoner vil bli liggende urørt. 
 
 

6.9. Naturressurser 

Jord- og skogbruk 

 
Det er utarbeidet skogbruksplan og registreringer av naturkvaliteter viser i hovedtrekk at mye 
av skogen er hogstmoden. 

 
Arealene består delvis av høybonitets skog, lavbonitets skog og dyrket mark. Noe er også 
uproduktiv fastmark. 
 
Naturdatabasen viser til et lite område med gammel skog helt syd i området. Det er et 
nøkkelområde (såkalt MIS-biotop). 
 
Driftsenhetens inntekter fra jordbruk vil ventelig bli større enn inntektene fra skogsdrift. 
Gjennom søknader og uttalelser fra landbruksmyndighetene fremkommer det at denne 
omdisponeringen fra skogbruk til jordbruk er ønskelig også fra samfunnets side. Det er bl.a 
nasjonale mål om selvforsyning som tilsier denne prioriteringen. 
 
Konklusjon:  
 
Omdisponering fra skogbruk til jordbruk er riktig både for driftsenheten og fra samfunnet. 
 
Avbøtende tiltak:  

 
Ingen. 
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Jakt og fiske 

 
Jakt 

Skollerud gård har private jaktrettigheter. Grunneier driver selv storviltjakt. Småvilt jakt leies 
ut privat. Området er ikke med i grunneierlaget. Jakten leies direkte ut av grunneier. Man kan 
ikke kjøpe jaktkort i området.  

Slike områder som dette kan være oppholdsområder for hjortevilt (rådyr og elg), men det vil 
fortsatt være skogsområder her, og utenfor er det rikelig med skog. 

Tiltaket kommer derfor ikke i konflikt med jakt i området. 

Fiske 

Skollerud gård har privat fiskerett både i Begnavassdraget (grensen går midt i elva) og i 
Skollerudelva(grensen går midt i elva). Fiskeretten er ikke utleid. Tilgangen til elva for 
eventuelle ungdommer, barn eller andre som har eller får tillatelse av grunneier, vil etter 
nydyrkingstiltakene ha like god tilgang til elva som tidligere.  

Det settes igjen kantsoner mot alle vassdrag som vil sikre tilgang til elva som før. Det gjelder 
også fiskere som har behov for å passere eiendommen langs elvestrekningene. 

 
Konklusjon:  
 
Tiltakene har små eller ingen negative virkninger for utøvelse av jakt og fiske.  
 
 
Avbøtende tiltak:  

 
Ingen. 
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7. Oppsummering konsekvenser 
 
Tema Konsekvenser Avbøtende tiltak 

Næring Styrking av næringsgrunnlaget på 
gården. 

Ingen 

Trafikk Ingen.  Ingen 

Flom Ingen. Området er ikke flomutsatt. Ingen 
Grøfting Ikke behov. Ingen 
Avrenning Potensiell avrenning fanges i dam. Fangdam. 
Erosjon Liten fare. Ingen 
Lokalklima Små Ivaretakelse av kantvegetasjon langs 

elvene. 
Nærmiljø Få/ingen. Beholde veg og omlegging av stier. 
Friluftsliv Fjerner del av sti. Sti blir lagt om. 
Idrett Ingen. Lite brukt område. Ingen. 
Naturmangfold. Ingen spesielle artsforekomster 

eller biotoper. 
Sette av kantsonene langs elva. 

Naturmangfoldloven Er ivaretatt. Ingen. 
Landskapsbilde Fjernvirkningen vurderes som 

liten.  
 
I nærområdet er tiltaket et synlig 
inngrep, men åpner også området 
mht utsikt. 

Kantsoner mot elvene beholdes og 
hindrer innsyn til jordene fra elva og 
fra Hallingby. 
 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Ingen automatisk fredede 
kulturminner innenfor 
planområdet er kjent på forhånd. 
Området skal undersøkes. 
 

Om det finnes slike kulturminner vil 
de forbli urørt, da det ikke vil være 
grunnlag for å be om utgravinger. 

Jord- og skogbruk Reduksjon av skog. Øking av 
jordbruksproduksjonen.  

Ingen 

Jakt og fiske Ingen vesentlig konsekvenser. 
 

Ingen 

 
 
 
Hovedkonklusjon: 

 
Det næringsmessige grunnlaget for Skollerud gård vil forbedres, og er i hht nasjonale mål om større 
selvbergingsgrad. 
 
Tiltaket vil kunne endre landskapet noe, fra skog til jorder. Dette vil være den største virkningen for 
omgivelsene. Men ved å legge om sti og sette av kantsoner mot elvene vil negative følger avbøtes. 
 
Områdene er flate og med naturlig anlagt fangdam forventes det ingen/lite erosjon og avrenning til 
elvene.
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VEDLEGG. 
 
Sweco Norge AS:  Kartlegging av naturverdier på deler av eiendommen til Skollerud gård, i 

Ringerike kommune. 20.06.2013. 
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Skollerudmyra 

 
 
 

 
 
 
 

Kartlegging av naturverdier  
på deler av eiendommen, 

 Skollerud Gård,  
i Ringerike kommune 

 

 

 
NOTAT 
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Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 

  20.06.2013 

Kunde: 

Aashild Bang 

Kartlegging av naturverdier  
på deler av eiendommen til 

 Skollerud Gård,  
i Ringerike kommune  

Sammendrag: 

Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Aashild Bang på Skollerud Gård i Vestre Ådal å utrede 
konsekvensene for biologisk mangfold i forbindelse med at ca 650 da skog ønskes oppdyrket 
på eiendommen.  Det meste av arealet består av skogbevokst myr.  
 

Det ble ikke funnet viktige naturtyper etter DN Håndbok 13 - 2006 i planområdet utover de som 
er registrert i fra tidligere. Det ble heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter 
som omfattes av bestemmelser i forskrifter etter naturmangfoldloven. Det ble ikke funnet 
rødlistede arter under befaringen som foregikk i begynnelsen av juni.  Det kan likevel ikke 
utelukkes at det finnes truede, karplanter, lav, moser, sopp eller fuglearter i dette området, men 
ingen ting tyder på at planområdet er noe hotspot for et større antall rødlistearter. 
 
Området framstår som et nokså ordinært skogområde med dominans av furumyrskog og med 
blandingskog av furu, gran og bjørk. Området er svært flatt og har betydning for skoglevende, 
vanlige barskogsarter av fugl og pattedyr. For disse artene vil oppdyrkingen føre til at deler av 
skogarealene forsvinner og områdets betydning for disse artene reduseres.  De må da finne 
andre, tilsvarende leveområder i nærheten.  I denne sammenheng er det gjort en vurdering av 
tiltaket etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Under forutsetning av at det settes igjen tilstrekkelige med kantsoner fra normal vannstand, vil 
ikke naturtypene og artene som lever i Skollerudevja og Ådalselva påvirkes negativt av tiltaket. 
Dersom oppdyrkingen legger vekt på å opprettholde gode kantsoner vil kanteffektene øke i 
området og artsmangfoldet vil endres noe ved at mer kulturlandskapsavhengige arter vil 
erstatte skogartene.  En del av fugleartene som bruker vassdragene, vil også kunne foreta 
fødesøk deler av året i åkere/åkerkanter. Samlet sett vil derfor typiske skogslevende arter få 
mindre arealer og leve på, mens arter knyttet til kanter mellom dyrka mark og skog samt mer 
åpne arealer vil kunne begunstiges.  
 

Rev. Dato Revisjonen gjelder  Sign. 
Utarbeidet av:  Sign.:  
Frode Løset 
  
Oppdragsansvarlig / avd.: Oppdragsleder / avd.: 

Dag Tore Seierstad, avd. Miljørådgiving Frode Løset/miljørådgivning 
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1 Bakgrunn 
 
Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Aashild Bang å kartlegge naturmiljø på deler av 
eiendommen Skollerud Gård i Ringerike kommune. Bakgrunnen er at 650 daa skog ønskes 
dyrket opp og at det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket.  I dette notatet 
omtales temaet naturmiljø. Notatet bygger på eksisterende dokumentasjon om området samt 
egen befaring. 
 
Temaet omfatter:   

• naturtyper 
• rødlistearter 
• vegetasjon og dyreliv 

 

1.1 Om verdifulle naturtyper, truede arter og svartelistearter 

Utryddelsen av arter er en av de største miljøtrusler verden står overfor, og den viktigste 
årsaken antas å være endringer i naturtyper og leveområder for planter og dyr. DN Håndbok 
13 – 2006 beskriver i alt 56 naturtyper klassifisert etter kategoriene A (svært viktig), B (viktig), 
C (lokalt viktig). Hensikten med slik kartlegging er å ha et grunnlag for å kunne ivareta viktige 
leveområder for planter og dyr, eventuelt unngå inngrep, skjøtte eller gjøre avbøtende tiltak. 
 
Om utvalgte naturtyper  
Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper. 13. mai 2011 fastsatte 
Kongen i statsråd forskrift for fem naturtyper som Utvalgte naturtyper. Utpekingen av utvalgte 
naturtyper er knyttet til forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldlovens § 4. Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde. 
De fem utvalgte naturtypene er  

• slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog og hule eiker. 
 
 
Om truede arter 
Norsk rødliste er en vurdering av arters risiko for utdøing. Arter som står i fare for å dø ut fra 
norsk natur blir kalt truete arter. Artsdatabanken har ansvar for rødlista, som er basert på 
dagens kunnskap om arter i Norge. I Norsk rødliste 2010 er 21 000 av de ca. 40 000 
flercellete artene som er registrert som naturlig forekommende i Norge vurdert med hensyn til 
risiko for utdøing. Totalt for Norge med havområder er 4599 arter rødlistet. 2398 av disse er 
klassifisert som truet og 1284 som nær truet.  
 
Om prioriterte arter  
Regjeringen vedtok 20. mai 2011 de første prioriterte artene etter naturmangfoldloven. 
Prioriterte arter er et av de nye, sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven for å ta vare på 
truede arter. De åtte første prioriterte artene i Norge er  

• fugleartene dverggås og svarthalespove,  
• insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge 
• planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue. 
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2 Metode 
For å avdekke ev. tidligere kartlagte naturtyper og rødlistede arter, herunder også utvalgte 
naturtyper eller prioriterte arter, ble det gjort søk i www.Naturbase.no og 
www.artsdatabanken.no.  
 
Planområdet ble befart 12.6.2013 for å avdekke eventuelle naturtyper, rødlistearter eller andre 
områder/arter av verdi som ikke tidligere er kartlagt.  
 
For å få informasjon om berggrunnen ble det gjort søk i NGUs nasjonale berggrunnsdatabase, 
og Skog og Landskaps database Kilden.no for å sjekke ut ev. MIS-registreringer. Fra 
grunneier ble skogbruksplan over eiendommen gjort tilgjengelig.  
 
 

3 Resultater 
 

3.1 Beskrivelse av geologi og løsmasser i planområdet 

Berggrunnen i området består ifølge NGUs kartdatabase av hovedsakelig gabbro, amfibolitt 
og glimmerskifter.. Berggrunnen er nokså fattig i forhold til potensialet for å finne sjeldne og 
trua plantearter. Det er betydelig løsmassetykkelse over berggrunnen i området.  Søndre og 
østre del av området består av elveavsetninger, øvrige del av havavsetninger. Store deler av 
området er skogbevokst, grøftet myr.  
 

3.2 Beskrivelse av naturforholdene i planområdet 

Planområdet er så å si helt flatt og ligger like vest for Ådalselva, vest for Hallingby sentrum og 
øst for Vestsideveien gjennom Ådal. Betydelige deler av området består av grøftet 
skogbevokst myr. Hele planområdet er skogbevokst. I nordre del er myrområdet i øst omgitt 
av et noe høyere platå (ca 5 m høydeforskjell). Området sør for fylkesveien er tilnærmet helt 
flatt med en svak helning ned til Skollerudevja i vest samt at det er noen får mindre, rygger 
med elveavsetninger enkelte steder, særlig langs veien midt i området. Dette ses tydelig på 
vegetasjonen (se bilde i vedlegg). Høyden over havet er 150 m og hele området har således 
ligget under marin grense.   
 
Planområdet i nordøst og nordvest grenser til dyrkamark. Det er også mindre arealer med 
dyrka mark langs første del av veien sør for fylkesveien. 
 
Det er ingen bebyggelse innenfor selve planområdet, men i sør grenser planområdet til et 
bolighus. Det samme gjør flere hus langs nordsida av Skollerudgata. I nord grenser 
planområdet til en gårdsvei som går østover fra fylkesveien til plassen Nygård.  
 
Vegetasjonen består hovedsakelig av furudominert blandingsskog med noe bjørk og gran. 
Området er vegetasjonsmessig og topografisk svært homogent.  Langs veien som fører ned til 
plassen i sør, passerer man en mindre grusrygg der furuskogen er noe fattigere og 
vegetasjonstypen mer kan klassifisers som bærlyng/ lyngfuruskog.  Mesteparten av området 
består av blåbærgranskog på bonitet F 14, men der furu er dominerende treslag. Planområdet 
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grenser til evja som går inn fra Ådalselva i syd og følger vestre del av planområdet til 
Skollerudbekken som krysser fylkesveien. Det går en liten bekkeravine østover fra evja og inn 
i området som er planlagt dyrket opp.  Bortsett fra dette, er vegetasjonen nokså homogen, 
avhengig av grunnvannstanden. Rogn, selje og osp forekommer enkelte steder, mens 
hovedlauvtreslaget er bjørk. I følge hogstklassekart over området er boniteten hovedsakelig 
F14.   
 
En kort beskrivelse av vegetasjonsforholdene i området er gitt nedenfor: 
 
 

a) Hele området sør for Skollerud og det meste av planområdet nord for veien, består av 
furudominert blandingsskog med noe gran og bjørk i undersjiktet. Sporadisk 
forekommer rogn, selje og osp. Feltsjiktet er sterkt dominert av blåbær, tyttebær, 
røsslyng og blokkebær på myrene. De vanligste artene i feltsjiktet er skogstjerne, 
maiblom, hengeaks, hårfrytle og molte.  Det er få gamle trær, men enkelte mindre 
furugadder finnes. Området bærer preg av at det er drevet et aktivt skogbruk over lang 
tid. Liggende død ved av større dimensjoner og alder finnes så å si ikke.  

b) I bekkeravina som skjærer gjennom deler av planområdet øst for Skollerudevja, er 
vegetasjonen rikere med fuktskog og med gråor, bjørk og gran. Typiske arter i 
feltsjiktet er hvitveis og bekkeblom.  

c) Den nordligste delen nord for Skollerudgata er flatehogd de seinere år. Her stod det 
tidligere et tett bestand med gran av tysk proviniens.  Langs veien mellom Skollerud og 
Nygård er det mer lysåpent og rikere vegetasjon med stedvis lågurgranskog. Typiske 
arter i feltsjiktet er vårerteknapp, enghumleblom, grasstjerneblom, markjordbær, 
tiriltunge, tepperot, hengeaks og firblad.  

d) Ett mindre bestand i nordøst mot plassen Nygård, er helt grandominert 
(blåbærgranskog) med noe, yngre stående død ved.  
 

Det ble ikke observert åpent vannspeil i området som tenkes oppdyrket bortsett fra vannspeil 
som finnes i småbekker som renner ut i evja i vest og i grøftesystemet for øvrig. Tidligere 
drenering har ført til at deler av området er nokså tørt til tross for at større deler er 
furumyrskog.  Potensialet for forekomster av eks.vis rødlistede amfibiearter ansees som små.  
 
Vurdering av naturtyper etter DN Håndbok 13 
Det er tidligere registrert to verdifulle naturtyper i Naturbase for området som grenser inntil 
planområdet.  Begge naturtypene er i nasjonal rødliste for naturtype angitt som truet. Dette er 
Skollerudevja som er gitt verdien viktig som naturtypen evjer, bukter og viker. Evja er ca. 1,5 
km lang hvorav planområdet grenser til evja i ca. en km. Lokaliteten består av vegetasjonsrike 
kanter med starrsumper og viersumpskoger. Oppover hele evja er det smådammer og viker 
som oversvømmes helt i flomperioder. I omtalen av naturtypen er det angitt at lokaliteten har 
potensiale for forekomst av rødlistede arter, særlig øyenstikkere. 
 
I Begna (Ådalselva) mellom Hen og Strømmen, er hele vannområdet angitt som svært viktige 
fugleområder med naturtypen kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. Lokaliteten 
er godt kartlagt og det gjennomføres tellinger i områder med jevne mellomrom. Det er 
utarbeidet et forslag til verneplan for området som en del av verneplan Tyrifjorden.  Området 
er særlig viktig som vinterområde for svaner. Planområdet berører ikke verneforslaget.  
 
Bortsett fra disse to allerede registrerte naturtypene som grenser inntil planområdet, ble det 
ikke kartlagt øvrige naturtyper i området.  
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3.3 Rødlistearter, prioriterte arter eller utvalgte naturtyper  

Det er registrert en rødlistet art i området tidligere, karplanta stavklokke (Nær truet). Den skal i 
1996 har blitt observert i en artsrik vegkant nord i området.  Kartkoordinatene er imidlertid 
upresise og angitt beliggenhet betviles i forhold til hva som er normalt voksested for en slik art. 
Observasjonen er fra 1996 og det var den gang en tett granskog med tysk proviniens som 
utgjorde skogbestandet.  Stavklokke er særlig knyttet til tørrbakker og artsrike vegkanter og 
angitt beliggenhet i Artskart (1996), antas å ha feil lokalisering. Det er langt mer naturlig at den 
har vært observert på tørrbakker nærmere Vestsidevegen lenger vest utenfor planområdet. 
Stavklokke ble ikke registrert på angitt beliggenhet eller i umiddelbar nærhet under befaringen 
12.6.2013.  
 
Bortsett fra stavklokke, var det ingen rødlistede arter registrert fra tidligere og det ble heller 
ikke registrert noen under befaringen. Vegetasjon og planteliv framstår som nokså trivielt med 
få arter og dominans av lyngarter i feltsjiktet og furu i tresjiktet. Det var ingen læger som var så 
nedbrutt at det var særlig potensiale for å finne sopp eller lavarter knyttet til død ved. Det var 
derfor lite sannsynlig å finne rødlistearter som er knyttet til gammelskog.  
Ospene hadde også i liten grad dimensjoner som var egnet for reirhull. Det kan likevel ikke 
utelukkes at det finnes rødlistearter i dette området, men ingenting tyder på at planområdet er 
noe hotspot for truede arter. Det er angitt en MIS-biotop sør for planområdet, men denne vil 
ikke direkte påvirkes av tiltaket. 
 
Prioriterte arter 
Det ble ikke funnet noen av de prioriterte artene som kunne ha vært aktuelle i dette området. 
 
Utvalgte naturtyper 
Ingen av de utvalgte naturtypene var aktuelle i området.  
 
Svartelistearter 
Det ble ikke funnet svartlistede arter i planområdet.  
 
Nærhet til verneområder 
I forbindelse med verneplanen for Tyrifjorden, er det utarbeidet et forslag til forskrift for vern av 
Ådalselva. Verneforslaget omfatter ikke områder for planlagt nydyrking og grenser for 
nydyrkingen vil ligge i god avstand fra verneforslaget.. Hensikten med verneforslaget er «å 
bevare en naturtype i form av et særegent og helhetlig elvesystem med flere evjer, bukter, 
viker og tjern i tilknytning til hovedløpet. De grunne delene av Begna er særlig viktig for 
overvintrende sangsvaner og andre våtmarksfugler. Tjernene er også viktige som hekke-, 
nærings- og trekkområder for våtmarksfugler». 
 

3.4 Dyreliv 

På befaringsdagen ble følgende fuglearter observert. Kjøttmeis, blåmeis, gulspurv, gråtrost, 
svarttrost, måltrost, kråke. I tillegg ble det funnet møkk etter orrfugl fra sist vinter. I 
Skollerudevja evja svømte 4 stokkender. I Ådalselva er det observert en rekke 
våtmarkstilknyttede arter og det er gjort registreringer her i en årrekke.  Det vurderes at 
oppdyrkingen ikke vil ha noen negativ betydning for de våtmarkstilknyttede artene som bruker 
Ådalselva da det er betydelige kantsoner mellom planlagte oppdyrkede områder og elva. En 
stor økning i arealet av dyrka mark vil kunne føre til endret artssammensetning i planområdet 
ved at arter knyttet til sammenhengende skogarealer finner andre leveområder, mens arter 
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som bruker kantsoner mellom dyrka mark og skog eller dyrka mark til fødesøk deler av året 
begunstiges.   
 
Det er stedvis betydelige beiteskader på furuforyngelse av elg. Elg trekker trolig ned til 
områdene langs elva for å beite når snømengden øker i høyereliggende skogtrakter. Det er 
også sannsynlig at skogområdene langs evja og Ådalselva brukes av hjortedyr i tørkeår når 
det kan være vanskeligere å finne vann i høyereliggende områder.   
 

4 Konklusjon 
Det ble ikke funnet viktige naturtyper etter DN Håndbok 13 - 2006 i planområdet utover de 
som er registrert i kanten av planområdet fra tidligere. Det ble heller ikke registrert utvalgte 
naturtyper eller prioriterte arter som omfattes av bestemmelser i forskrifter etter 
naturmangfoldloven. Det ble ikke funnet rødlistede arter under befaringen som foregikk i 
midten av juni. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes truede, karplanter, lav, moser, sopp 
eller fuglearter i dette området, men ingen ting tyder på at planområdet er noe hotspot for et 
større antall rødlistearter. 
 
Området framstår som en nokså ordinært skogområde med dominans av furumyrskog og med 
blandingskog av furu, gran og bjørk. Området er svært flatt og har betydning for en rekke 
skoglevende, vanlige barskogsarter av fugl og pattedyr.. For disse artene vil oppdyrkingen 
føre til at skogen forsvinner og områdets betydning for disse artene reduseres sterkt. De må 
da finne andre, tilsvarende områder leveområder i nærheten.  
 
Under forutsetning av at det settes igjen tilstrekkelige med kantsoner, vil ikke naturtypene og 
artene som lever i Skollerudevja og Ådalselva påvirkes negativt av tiltaket. Dersom 
oppdyrkingen legger vekt på å opprettholde gode kantsoner, vil kanteffektene øke i området 
og artsmangfoldet vil endres noe ved at mer kulturlandskapsavhengige arter vil kunne erstatte 
skogartene.  En del av fugleartene som bruker vassdragene, vil også kunne foreta fødesøk 
deler av året i åkere/åkerkanter. Samlet sett vil derfor typiske skogslevende arter få mindre 
arealer og leve på, mens arter knyttet til kanter mellom dyrka mark og skog samt mer åpne 
arealer vil kunne begunstiges.  
 
 
Forslag til avbøtende tiltak 
 
Sette igjen en 10-30 m fra normal vannstand (avhengig av stedlige forhold underveis) 
kantsone mot Skollerudevja og flytte stien som i dag går inne i skogområdet  
 
Etablere kantsone som holder over tid. Tilrettelegge for at robuste kantsoner vil kunne føre til 
et rikt kulturlandskap der også andre arter vil benytte området (eks. trekkende fuglearter 
knyttet til åpent landskap).  
 
Bevare bekkeravine med kantsoner øst for Skollerudevja med minst 60 m. 
 

5 Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens § 8-12 
 

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter innenfor området og det vurderes 
at forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer ikke påvirkes i nevneverdig grad.  
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Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet.  

I § 8 går det fram at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på videnskapelig kunnskap og at kravet skal stå i rimelig forhold til sakens 
karakter.  

I dette tilfellet berøres ingen kjente rødlistede arter direkte av tiltaket., men tiltaket vil gjøre om 
større skogområder til innmark slik at skogsavhengige arter som bruker området i dag, må 
finne andre leveområder hele eller deler av året. Tiltaket vil endre leveområder for en del arter, 
men disse artene ansees som vanlige med sterke populasjoner slik at bestandsstatus i større 
sammenhengl ikke vil påvirkes. I forhold til at kravet om at kunnskapsgrunnlaget skal stå i 
rimelig forhold til sakens karakter ansees dette punktet som oppfylt. 

I følge § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. I dette tilfellet vil 650 mål skog dyrkes opp. Nærområdene 
består av skog, evje i vest og skog, dyrkamark og elv i vest. En kjenner ikke til ytterligere 
belastning på økosystemet i området, men som kartet fra naturbase (i vedlegg) viser, er det 
nokså store områder med skogbevokst myr i nærområdene, blant annet på østre side av 
Ådalselva (Døvlingmyra og Hvalsmyrene). Det vurderes derfor at det fortsatt vil være nokså 
store arealer med tilsvarende vegetasjon langs dalbunnen ved Ådalselva som ikke er påvirket 
av for eksempel vis oppdyrking at den samlende belastningen som en oppdyrking innebærer 
ikke er for stor. Øvrige potensielle inngrep i området framover kjenner en ikke til.   

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Se under avbøtende tiltak.  

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 

6 Referanser 
 
Litteratur: 
Artsdatabanken, Norsk rødliste for naturtyper 2011 
Artsdatabanken, Norsk svarteliste 2007 
Direktoratet for naturforvaltning, DN Håndbok 13-2006, oppdatert 2007 
 
Databaser og kartlenker: 
Artsdatabankens Artskart: http://artskart.artsdatabanken.no/ 
Artsdatabanken FremmedArtsBasen. www.artsdatabanken.no  
Arealinformasjon fra Skog og landskap: www.Kilden.skogoglandskap.no     
Direktoratet for naturforvaltning, om utvalgte naturtyper og prioriterte arter www.dirnat.no  
Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/NB3_viewer.asp  
Naturmangfoldloven med forskrifter: www.Lovdata.no  
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NGUs nasjonale berggrunnsdatabase http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/  
Fylkesmannen i Buskerud:  www.fylkesmannen.no 
 
 
 
 

 
Utsnitt av naturbase (www.dirnat.no)  for området som viser våtmarksområdene i Skollerudevja og i 
Ådalselva. 
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Foto: Frode Løset, Sweco Norge AS: 
 Mye av planområdet består av 

furumyrskog – som her på 
begge sider av veien mellom 
Hallingby og Skollerudkrysset. 
 

 

Eldre furuskog sørøst i 
planområdet.  
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Fuktdrag som går fra 
Skollerudevja og østover i 
planlagt oppdyrket området. 

 
 

Deler av planområdet med 
kraftig elgbeite på furu. 
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Bærlyngskog  på tørre 
elveavsetninger i søndre del av 
planområdet. 

 
 
 
 
 

 
 
Kantsoner mot Skollerudevja 
sett mot nord. 
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VANNKANTER I HØNEFOSS - PLAN FOR TILRETTELEGGING PROSJEKT 
"VANNKANTER OG BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER - TILRETTELEGGING 
FOR FRILUFTSLIV" 
 

Arkivsaksnr.: 08/1950  Arkiv: 140 &40  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunen vedtar at arbeid med plan for tilrettelegging av vannkanter i Hønefoss 

startes opp.  

 

2. Arbeidet annonseres i Ringerikes blad, på kommunens nettsider og på Servicetorget, 

men sendes ikke ut til organisasjoner, myndigheter eller privatpersoner. 

 

3. Forslag til plan med konkrete tiltak legges fram for vedtak i hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning og i formannskapet. 

 

 

Bakgrunn 

Rådmannen har oppfatta at det er et generelt politisk ønske om en plan for elvekantene i 

Hønefoss. Temaet ble spesielt nevnt i eventuelt-sak i møte i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning 10.09.12 og er ellers ofte tema i møtene i hovedkomiteen. Rådmannen har 

forstått det slik at ønsket er en plan for tiltak på elvekantene og i områdene rundt elvene i 

Hønefoss. Det foreslås derfor å starte opp arbeid med en slik plan. 

 

Planen lages som en del av prosjektet «vannkanter og bynære friluftsområder – 

tilrettelegging for friluftsliv», som ble starta i 2008. Prosjektet omfatter hele kommunen, 

men fokus vil være på bynære områder og områder langs vassdrag. Et overordna mål for 

prosjektet er å legge til rette for økt bruk av kommunens rekreasjonsområder.  

 

Økt tilrettelegging gir økt bruk. Tilrettelegging kan være opparbeiding og merking av stier, 

informasjon om mulighetene som finnes langs elvene (for eksempel avisa, nettsider og skilt 

ved «innfallsportene» til elva), parkeringsmuligheter i rimelig gåavstand, serveringssteder i 

sentrumsområdene, frigjøre elvekantene slik at de blir tilgjengelige for friluftsliv og å 

anlegge offentlige bryggeanlegg for båt, bading og fiske. 
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Oppstart av arbeid med plan 

Planen skal inneholde konkrete forslag til tiltak i de ulike områdene langs elva. Målet med 

planen er at elvene og elvekantene skal bli mer tilgjengelige og brukes mer. Et konkret mål 

er en sammenhengende tursti fra Eikli til Hovsenga og fra Eikli til Hovsmarka. 

 

Planen er tematisk avgrensa basert på rådmannens forståelse av det politiske ønsket om en 

plan for elvekantene. Geografisk skal planen omhandle Hønefoss (Storelva, Begna og 

Randselva), i tråd med prioriteringa i det opprinnelige prosjektet «vannkanter- og bynære 

friluftsområder – tilrettelegging for friluftsliv».  

 

Det er ikke sannsynlig at det kan settes opp ansvar og tidsperspektiv for de ulike tiltakene 

som foreslås i planen. Planen vil derfor bli en overordna plan som skal hensyntas i tilfeller 

der tiltak langs elvene i Hønefoss er aktuelle. I planen skal det synliggjøres hvilke tiltak som 

bør gjennomføres og hvor for å ha størst mulig effekt. Tiltakene skal prioriteres basert på 

dette.  

 
En del av arbeidet med planen er å kartlegge behov. Det er tenkt å vurdere blant annet 
følgende tiltak i de ulike områdene:  

 Hvor bør det opparbeides stier for å få et mer sammenhengende stinett? 

 Bør flere områder ryddes for kratt?  

 Bør det settes ut flere benker? 

 Er det behov for at flere stier ryddes og vedlikeholdes enn idag? 

 Bør det skiltes og merkes «elvesti» - også i boligområdene der det er naturlig 
å gå i boliggatene for å knytte stiene sammen? 

 Bør det være informasjon om elvene og turstiene ved «innfallsportene» til 
elvene? 

 Er det behov for flere gangbruer?  

 Bør belysning vurderes i noen områder? 

 Bør det opprettes toaletter på sentrale steder? 
 

Foreløpig status  

For å kunne kartlegge behov og foreslå tiltak må status kartlegges. Befaringer skal 
gjennomføres og lokalkunnskap skal brukes for å få kartlagt elvekantene og områdene rundt 
elvene. Det som skal kartlegges er blant annet:  

 Hvor er det stier? 

 Blir disse brukt? 

 I hvilken stand er stiene? 

 Hvor er det brygger?  

 Er bryggene offentlige? 

 Hvem brukes bryggene av og til hva? 

 Hvor er det benker og naturlige, offentlige oppholdssteder langs elva? 

 Hvilke planer finnes langs elvekantene ? 

 Hvordan er eventuell framtidig tursti innarbeida i planene? 
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Per dags dato er ikke kartleggingsarbeidet ferdig. Vedlagt ligger foreløpige kart der turstier, 
brygger, badeplasser og oppholdssteder er tegna inn.  
 

Behov for informasjon og høringer 

Arbeidet annonseres i Ringerikes blad, på kommunens nettsider og på Servicetorget, men 

sendes ikke ut til organisasjoner, myndigheter eller privatpersoner. Referat fra idémøte 

20.11.08 hvor representanter fra ulike myndigheter og interesseorganisasjoner deltok (se 

vedlagt deltakerliste og referat) og ønsker fra interessenter datert 12.11.08 (se vedlegg) vil 

bli brukt som bakgrunn for planen, samt eventuelle innspill etter annonsering.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener en slik plan vil være nyttig for å prioritere og samordne tiltak langs 

elvene i Hønefoss.    

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart over elvene i Hønefoss, med inntegna stier, brygger, badeplasser og 

oppholdssteder 

2. Detaljkart Begna - fra Hovsmarka til Glatved 

3. Detaljkart Randselva - fra Hovsenga til Glatved 

4. Detaljkart Storelva - fra Glatved til Eikli 

5. Møtereferat datert 20.11.08 

6. Møtedeltakere 20.11.08 

7. Innspill fra interesseforeninger datert 12.11.08 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.08.2013 

 

 

 

 Wenche Grinderud 

 Rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller og Astrid Ehrlinger 
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 1 

Idémyldring Vannkantmøte 20.11.2008 

 
NVE 

- Ved at kystområdene nå i stor grad er utbygd er det viktig å være obs på at presset på 
strandarealer langs elver er i ferd med å øke. 

 
Grethe Tollefsen 

- Flora og fauna langs vassdrag. Hønefoss by, Hovsenga og Tyrifjorden er kartlagt. 
- Rødlista arter (truede) og svartlista arter (arter man er redd vil spre seg og utrydde 

opprinnelige arter). 
 
 
DEL 2 Idédugnad 
 
Motivasjonsinnlegg fra Terje Dahlen, Stiftelsen Gladtved brygge. 
 
Hønefoss Speidergruppe: 

- Disponerer en eiendom ved Storelva, inntil den sørlige delen av Søndre Park. Ønsker 
ei lita brygge ved Petersøya med en trapp ned. De har oppført en garasje i dette 
området. 

- Det omtalte området er kommunens areal, og det burde derfor være mulig å få 
gjennomført tiltak. 

- Speideren låner ut kanoer og har fisketurer i elva. Ønsker å tilrettelegge for aktiviteter 
ved elva og grøntområdene ned mot elva, og at det blir tatt initiativ til å åpne opp noe i 
elvekanten for lettere å kunne dra opp kanoer og lignende. 

 
”Elvelangs” (Hovsengas Venner lanserte uttrykket) 

- Stier var et gjennomgående tema. 
- Hanne Marit Mikalsen og Marte Mollan (areal- og byplankontoret) har sett på hvor det 

finnes stier, hvor det mangler stier for å få til sammenhengende rundturer, hvor gang – 
og sykkelveier kan benyttes. Også sett på grøntområder i litt større avstand fra sentrum 
og hvor det finnes/mangler grønne sammenhengende korridorer fra disse og inn til 
grøntområdene i sentrum. 

- Gunnar Hallsteinsen presenterer potensielle fremtidige plasseringer av mulige 
gangbruer over Storelva ( fra Schjongslunden og over til Videregående skole i 
Osloveien, Fra Petersøya over til Vesterntangen). 

- Grethe Tollefsen kommenterte her at det tidligere har vært planer om gangbru fra 
Petersøya over til Vesterntangen som den gang nesten ble realisert. 

- Stiftelsen Gladtved brygge ser for seg å få til en gangbru fra Gladtved-området og 
over til Tippen. 

- Muligheter for gangbru fra Kragstadmarka og over til sentrum ble lufta. 
- Hovsengas Venner v/ Ole Geir Haugerud ytret ønske om å skjøte sammen stier fra 

enden av Bekkegata til Hovsengaområdet, og så videre til Hvalsmoen-området. 
- Sammenhengende stier kan være et ledd i å øke bruken av Søndre Park. 
- Haugerud vektla videre ”kulturlandskapet” ved Hovsenga, viktigheten av å ha beitedyr 

der. 
 
Kragstadmarkautbygging 

- Dag Henaug representerer initiativtakere for utbyggingsavtale Kragstadmarka. 
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- Ønsker utvikling av elveområdet som en positiv ledd i forhold til Kragstadmarka som 
utbyggingsområde. 

- Steinsetting i yttersvingen var ønskelig fra Henaugs side. Dette ble sett på med skepsis 
fra NVE m.fl. som følge av beliggenheten i yttersving, pluss som følge av bratt 
topografi. 

- Det ble påpekt at det er viktig at kommunen tar eierskap i forhold til 
Kragstadmarkautvikling slik at vannkantområdene her sikres i forhold til 
allmennhetens tilgjengelighet. 

 
Brygger 

- NVE behandler ikke søknader om enkeltbrygger, men ved større brygger vektla de 
viktigheten av tett kommunikasjon med fagfolk. Båtforeninger en grei 
samarbeidspartner for å kunne se på hvor det ligger til rette for bryggebygging. 

- Asle Aker : Ved Eikli er det etablert en båtoppstillingsplass, men denne er ikke egna. 
Det finnes et pengebeløp for tilrettelegging av et annet anlegg nedstrøms det som 
befinner seg der i dag. 

- Det kom fram forslag om at det kunne være aktuelt med et større anlegg som lå litt 
utenfor byen, for eksempel ved overgangen ved E16. 

- Dag Henaug uttrykte at det er sterkt ønskelig at det skal være mulighet for faste 
båtplasser i bynære områder, dersom dette bare skal være mulig langt nedstrøms i elva 
vil det bli langt for mindre båter å dra oppover elva i 5knops hastighet. 

 
Tilgjengelighet 

- Skilte for å tydeliggjøre områder som er tilgjengelige for allmennheten. Ringerikskraft 
har utsiktpunkter ved fossen som nærmest ikke blir brukt. Dette henger mye 
sannsynlig sammen med at folk ikke er klar over at de har lov til å gå der. 

- Bygging av rekkverk for å verne folk mot elva ble i stor grad ansett som negativt.  
 
Informasjon 

- Dette var et av punktene som flere parter så viktigheten av. Et viktig moment i 
prosjektet er å bevisstgjøre folk i forhold til hva som finnes av friluftslivstilbud i 
bynære områder. Hovsenga blir benytta av mange, men det er også mange som har 
bodd i Hønefoss i lang tid som ikke kjenner til denne perlen. 

- Kommunen har kartlagt badeplasser i Ringerike kommune, noe som etter hvert vil 
komme ut på karttjenesten vår. Planen er å etter hvert legge ut flere slike egenskaper 
på nett, og det kom opp forslag om at turforslag kan være annen aktuell informasjon å 
legge ut på kommunens hjemmesider. 

 
Formingsveileder for elvene/ elveanalyse 

- Kommunen bør ta eierskap til strandlinjer og legge føringer for utforming og design. 
- Grethe Tollefsen så på viktigheten av at Schjongslunden blir som den er i form av at 

underlaget som er der i dag er et godt underlag for joggeturer m.m. 
- I elveanalysen bør det være med hvor eventuelle bryggeanlegg bør ligge. 

 
 
Huske på i videre gang i prosjektet: 

- Inkludere Sportsfiskeforeninga i prosjektet. 
- Inkludere Turistforeninga i prosjektet. 
- Historielaget? 
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Navn Firma / forening 

og lignende 

Telefonnr. E-post 

Grethe 
Tollefsen 

Ringerike 
kommune 

94135233 grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 

Asle Aker Ringerike 
kommune 

95938823 asle.aker@ringerike.kommune.no 

Unni Suther Ringerike 
kommune 

32117668 unni.suther@ringerike.kommune.no 

Arne Hellum Ringerike 
kommune 

32117480 arne.hellum@ringerike.kommune.no 

Mari S. 
Sandsund 

Ringerike 
kommune 

32117478 mari.sandsund@ringerike.kommune.no 

Eivind 
Bjerke 

Ringerike 
kommune 

32117582 eivind.bjerke@ringerike.kommune.no 

Elin Lindal Ringerike 
kommune 

32117448 elin.lindal@ringerike.kommune.no 

Heidi 
Skagnæs 

Ringerike 
kommune 

32117554 heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no 

Heidrun F. 
Andreassen 

Ringerike 
kommune 

32117461 heidrun.andreassen@ringerike.kommune.no 

Gunnar 
Hallsteinsen 

Ringerike 
kommune 

32117662 gunnar.hallsteinsen@ringerike.kommune.no 

Heidi 
Mathea 
Henriksen 

Norges Vassdrags- 
og Energidirektorat 

33372317 hmh@nve.no 

Harald 
Sakshaug 

Norges Vassdrags- 
og Energidirektorat 

97721521 hsa@nve.no 

Anders 
Horgen 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

32266825 ajh@fmbu.no 

Helge 
Bergstrøm 

Ringeriks- Kraft 91361500 helge.bergstrom@ringeriks-kraft.no 

Gunnar 
Fagerås 

Foreningen for 
Begnavassdragets 
Regulering 

95274355 gunnar.fageraas@fbr.bu.no 

Terje Dahlen Stiftelsen Gladtved 
Brygge 

95224171 terje.dahlen@online.no 

Ole Johan 
Rasch 

Hønefoss 
Speidergruppe 

 ole.johan@rugge.org 

Tom 
Evensen 

Hovsengas Venner 45600467 t.enga@yahoo.no 

Ole Geir 
Haugerud 

Hovsengas Venner 32120900 ast-id@online.no 

Bjørn 
Leifsen 

Cowi A/S 90959283 bjle@cowi.no 

Dag Henaug Kragstadmarka A/S 97537306 dag@fkr.no 
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Innspill fra ulike interesseforeninger 

 
Noen av foreningene som i dag deltar har kommet med innspill i forhold til hva de ønsker av 
utvikling/tilrettelegging av vannkantene i Ringerike kommune. 
 
”ELVELANGS” 
Sammenhengende turstier langs spesielt Storelva og Randselva. Utfordringene her er flere: 

- bratt 
- private hager – dette kan være problematisk 
- Andre steder er det kratt. 
- Hanne Marit Mikalsen og tidligere Marte Mollan så litt på sammenhengende stier i 

Hønefossområdet. 
- Hovsengas Venner ønsker spesielt å få en link mellom enden av Bekkegata og 

Hovsenga, slik at de som bor sør for jernbanen skal kunne benytte Hovsenga uten å 
måtte ut i Hønengata. Også en videre sti langs elva mot Hvalsmoen blir her nevnt. Det 
vil her være en nødvendighet med en avtale med grunneier i forhold til å kunne 
benytte åkerrenna til sti. 

- Stiftelsen Gladtved brygge ønsker sammenhengende sti fra Kvernbergsund bru til 
Tippen og gangbro over fossen mellom Gladtved brygge og Tippen. 

 
 
BRYGGER 

- Stiftelsen Gladtvedt Brygge 
o Gjestebrygger ved Gladtved 
o Utbedre eksisterende båtutsettingsplass på Eikli 
o Båtplasser i øvre del av Storelva, mellom Kvernbergsund bru og 

Schjongslunden.  
- Andre steder har en utfordring i forhold til båtplasser vært at man har hatt problemer 

med å finne båtplasser der det også er mulig å komme til med bil (folk har jo ofte en 
del utstyr med seg). 

- Hønefoss Speidergruppe 
o Ønsker å anlegge et lite bryggeanlegg i vika mellom Petersøya og Søndre park 

for å legge til med kano og liten båt. 
- ? 

 
PETERSØYA 

- Flere har nevnt Petersøya og områdene rundt som områder med utviklingspotensial. 
- Hønefoss Speidergruppe og Stiftelsen Gladtved Brygge. 
- Speidergruppa ønsker å kunne bygge et bryggeanlegg, mulighet for et lite båthus der 

kanoer kan lagres. 
- Utvikling av flomøyene til elvepark og badeplasser.  

 
 
TILGJENGELIGHET 

- Punkt som mange er opptatt av. 
- Fysisk tilgjengelighet.  
- Tydeliggjøre at områder er tilgjengelige for offentligheten 
- Informasjon om hva som finnes. 

o Natursti med skilter 
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o Legge ut informasjon på kommunens hjemmeside (badeplasser, turforslag 
osv.) 

- Ringerikes Blad 
o Badeplassregistrering, ut på nett innen neste badesesong. Ikke snakka med 

RingBlad om dette ennå, men muligheter for at folk stemmer på kommunens 
beste badeplass. Slik skape blest om prosjektet, opplyse folk om mulighetene 
de har osv. 

  
GLADTVEDOMRÅDET 
-  
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BRYGGEVEILEDER, HØRINGSUTKAST - VANNKANTER OG 
FRILUFTSLIV  
 

Arkivsaksnr.: 08/1950  Arkiv: 140 &40  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Bryggeveilederen skal være retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 
som involverer elvekantene i Hønefoss.  

2. Dokumentet sendes på høring til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner, 
samt annonseres på kommunens nettsider, i Ringerikes blad og på Servicetorget.   

3. Etter høringsperioden kommer dokumentet opp for endelig politisk vedtak, med 
eventuelle innkomne innspill 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen ønsker økt bruk av elvene i Hønefoss. Et ledd i dette er å tillate brygger i 
områder hvor det er forsvarlig. Anleggelse av brygger må være kontrollert, og med hensyn 
til elva og elvebredden i det aktuelle området. 
 
Det er behov for retningslinjer for bygging av brygger i kommunens vassdrag. Når miljø- og 
arealforvaltningen mottar søknader og henvendelser om brygger, foreligger det i dag ikke 
retningslinjer å vurdere på bakgrunn av. Dette kan ha ført til at en ikke har sett 
sammenhengene i et område slik at saker har blitt behandla uten hensyn til andre saker i 
geografisk nærhet. Det kan også ha ført til ulik behandling av henvendelser.  
 
Arbeidet med bryggeveilederen er organisert under kommuneplanarbeidet og prosjektet 
«vannkanter og bynære friluftsområder – tilrettelegging for friluftsliv». 
 
Bryggeveilederen som legges fram er, i tråd med det opprinnelige prosjektet, geografisk 
avgrensa til å gjelde Randselva og Storelva der de renner gjennom Hønefoss. Det er et mål å 
lage retningslinjer for alle vassdrag i kommunen på sikt.  
 
I bryggeveilederen er elvene delt opp i ulike soner etter hvor egna områdene er for brygger. 
Noen steder i elvene er det ikke egna for brygger, noen steder kan det være aktuelt med 
enkle brygger og andre steder kan det være mulig å ha større anlegg som småbåthavner, 
gjestebrygger eller bade- og fiskebrygger. De viktigste kriteriene for å vurdere et område er 
elvas strøm og vannføring, tilgjengelighet og grad av terrenginngrep.  
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Innenfor de ulike sonene er det ulike krav til saksbehandling. For mindre brygger og anlegg 
vil en byggesak være tilstrekkelig. For større anlegg vil det være nødvendig med en 
reguleringsplanprosess.  
 
Bryggeveilederen definerer ulike bryggetyper.  Det skilles mellom forskjellige typer brygger 
basert på bruk, antall båtplasser og utforming. Det er viktig å ha fokus på allmennhetens 
interesser og sikkerhet på elva.  
 
En rekke prinsipper forklares i veilederen. Disse skal være veiledende i saksbehandlinga, 
sammen med sonene og eksempel på utforming av brygger. Blant disse er ønsket om å 
unngå privatisering av vannkantene, at bryggene ikke skal være sjenerende og at en ikke 
ønsker mange små brygger, men heller å samle flere båter i et større anlegg.  
 
Bryggeveilederen er retta mot byggesaksbehandlere for støtte i saksbehandlinga og mot 
publikum for støtte i søknadsprosessen.  
 
Bryggeveilederen avklarer ikke fullt ut når det kan påregnes godkjenning eller ikke av søknad 
om byggetillatelse og dispensasjon. Gjennom vedtak, evaluering og arbeid med 
kommuneplan vil kommunens holdning til bygging brygger konkretiseres.  

 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanen er det i utgangspunktet ikke tillatt å anlegge brygger ved kommunens 
vassdrag.   

 
Bryggeveilederen skal innarbeides i ny kommuneplan i forbindelse med pågående revisjon 
av gjeldende plan. Nøyaktig hvordan dette skal gjøres er foreløpig usikkert. 

 
Behov for informasjon og høringer 
Dokumentet skal sendes på høring til aktuelle myndigheter og interesserte organisasjoner, 
samt annonseres på kommunens nettsider, i Ringerikes blad og på Servicetorget.  

 

Vedlegg 

1. Bryggeveileder for Randselva og Storelva gjennom Hønefoss – høringsutkast. 

2. Vedlegg til «Bryggeveielder for Randselva og Storelva gjennom Hønefoss – 

høringsutkast»:  

1. Detaljkart soner Eikli – Petersøya 

2. Detaljkart soner Petersøya – Hovsenga 

3. Stabilitetsvurdering faresone Støaveien - befaringsrapport Storelva og 

Randselva, NGI, datert 26.11.09 
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 Ringerike kommune, 02.08.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Bakgrunn  
Det kommer stadig henvendelser til enhet for miljø - og arealforvaltning fra privatpersoner med 

ønske om å bygge brygger. Dette gjelder både enkelte private brygger, ønsker om å bygge større 

private bryggeanlegg og eksempelvis bryggeanløp for Dronning Tyra. Det kommer flest henvendelser 

om enkle brygger.  

 

I prosjektet "vannkanter og bynære 

friluftsområder - tilrettelegging for 

friluftsliv" er hovedmålet å øke bruken 

av elver og innsjøer i kommunen. Det er 

konkludert med at det er behov for en 

bryggeveileder som kan bidra til å unngå 

skjemmende og farlige tiltak, og dermed 

bidra til at eventuelle tiltak blir gode. En 

veileder vil også sikre en mer rettferdig 

og konsekvent vurdering av 

henvendelser angående bygging av nye 

brygger. For å øke forståelsen for 

hvorfor brygger tillates i noen områder 

og ikke i andre, er det viktig å ha et godt 

dokument å legge til grunn for 

avgjørelsene, utarbeida i samarbeid med 

kunnskapsrike personer fra ulike 

interessegrupper.  

 

Foreløpig vil bryggeveilederen omhandle 

elvene i Hønefoss, altså Storelva mellom 

sørsiden av Eikli og Glatved brygge, og Randselva fra Glatved brygge og opp til Hovsenga (se kart). 

Etter erfaring og evaluering tas det sikte på å videreutvikle veilederen og å utvide området veilederen 

omfatter. Målet er at det skal foreligge veiledning for alle kommunens vassdrag.  

 

Bryggeveilederen skal innarbeides i ny kommuneplan i forbindelse med pågående revisjon av 

gjeldende plan. Nøyaktig hvordan dette skal gjøres er foreløpig usikkert.  

 

Mål med bryggeveilederen 
 Fremme gode byggetiltak i den hensikt å øke allmennhetens bruk av elvene. 

 Hindre uønska privatisering av vannkantene. 

 Unngå skjemmende og farlige brygger. 

 Sikre rettferdig og konsekvent vurdering av søknader og oppnå forståelse for 

tilbakemeldinger fra kommunen. 
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Behov og status 
Storelva har i historisk tid både vært trafikkert av dampdrevne båter og av båter som har vært 

trukket manuelt opp elva. I 1837 ble DS Kong Ring sjøsatt nedenfor Hønefossen. Planen var at båten 

skulle frakte varer fra Hønefoss til Lier via Storelva og Tyrifjorden. Seinere var motordrevne båter 

brukt. Randselva er ei god fiskeelv. 

 

Veilederen omfatter Randselva og Storelva der de renner gjennom Hønefoss sentrum. Midt i 

sentrum, ved Glatved, møtes Randselva og Begna renner videre som Storelva. Ved Glatved ligger 

Glatved brygge. Dette er et større bryggeanlegg hvor det holdes arrangementer og oppfordres til 

allmenn bruk. Utover dette er det noen få enkle private brygger i Randselva og Storelva. På Benterud 

er det en kommunal båtutsettingsplass. Elvebredden langs Randselva og Storelva er flere steder 

svært bratt, og det er gjort undersøkelser som viser at elvebredden er i bevegelse. Dette innebærer 

sig og ras. Elva graver seg ut i yttersvingene, og har også sterkest strøm her. Noen steder er det 

langgrunt, og det vil kunne kreves store konstruksjoner eller inngrep for å kunne benytte brygger ved 

varierende vannstand. Stabilitetsvurdering faresone Støaveien - befaringsrapport Storelva og 

Randselva er vedlagt.   

 

 

Kommunen har fått flere henvendelser fra privatpersoner angående bygging av brygger i Storelva. 

Stort sett har henvendelsene dreid seg om følgende: 

 Enkle brygger i tilknytning til private boliger. 

 Forespørsel om å få ha båt liggende på land på kommunal grunn. 

 Klage på badebrygger og andre brygger det ikke har vært søkt om. 

 Anløpsbrygge for Dronning Tyra ved Schjongslunden. 

 

 

Gjeldende bestemmelser om brygger i Storelva og Randselva 

Under følger utdrag fra bestemmelser i kommuneplan for Ringerike kommune, vedtatt 30.08.07, som 

omhandler brygger og andre tiltak i strandsonen. 

§ 1.6 Friområder  

 

Det tillates kun bygge- og anleggstiltak i friområder som bygger opp under formålet. Søknad 

om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige 

myndigheter og organisasjoner som er berørt. 
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§ 5. OMRÅDER LANGS VANN OG VASSDRAG 

 

Plan- og bygningsloven er endra siden gjeldende kommuneplan ble vedtatt. Vedtak fattes nå etter 

andre paragrafer, men kommuneplanen er gjeldende inntil en ny er vedtatt.  

 

Soner og bryggetyper 
I veilederen er elvene delt opp i soner på bakgrunn av ulike kriterier (se under). Mulighetene for å 

bygge og kravene til brygger varierer i de ulike sonene. Se kart under for inndeling av sonene. Det 

skilles mellom ulike bryggetyper og bruk.  

 

Soner 

Randselva og Storelva er delt opp i tre soner etter hvor egna området er for brygger.  

 

Følgende kriterier er brukt for å avgrense sonene: 
 Strømningsforhold 

 Dybde og grunnforhold 

 Tilgjengelighet fra sentrum 

 Muligheter for parkering og tilrettelegging på land 

 Grad av terrenginngrep 

 

Sone 1 (svart farge) 

Det tillates ikke brygger om det ikke er vesentlige grunner til at brygge skal bygges. Brygges tillates 

ikke grunnet vanskelige strømnings- eller grunnforhold eller utilgjengelighet. 

 

 

 

I områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, er det i en sone på 100 m fra vassdrag, 
målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, forbudt å iverksette nye bygge- og 
anleggstiltak ihh til pbl. §§ 81(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable 
bygninger, konstruksjoner eller anlegg), 86a(Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93(Tiltak som 
krever søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak og driftsveier knyttet til landbruk.) 
(jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav f). Viser for øvrig til § 2.1. 
 
I byggeområder innenfor 100 m belte tillates ikke utbygging etter overnevnte paragrafer, med 
mindre de inngår i reguleringsplan jfr. PBL §20-4, 2. ledd bokstav a. 
 
Oppføring av ny bebyggelse tillates ikke. Det tillates heller ikke fradeling til slike formål. Forbudet 
gjelder også bygge- og anleggstiltak. 
 
Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig veg- og ledningsnett, samt mindre 

trafikksikkerhetstiltak. 
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Sone 2 (rød farge) 

Det tillates båtutsettingsplass og enkle sommer- og helårsbrygger. Strømning i elva må ikke være for 

sterk da båter må kunne ligge langs brygger uten å bli ødelagt eller slite seg. Det må også være dypt 

nok til å kunne legge til ved brygga ved lav vannstand.  

Krav: byggesøknad (se mer under «behandlingsmåter») 

 

Sone 3 (blå farge) 

Det tillates småbåtanlegg og spesialbrygger om det vedtas reguleringsplan. I tilknytning til disse kan 

det tillates tilhørende konstruksjoner på land, som plattinger, sittegrupper, toaletter, søppeldunker 

og grillplasser.  

Krav: reguleringsplan (se mer under «behandlingsmåter») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart som viser hvordan Randselva og Storelva er inndelt i soner. Se forklaringer over. 
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Utforming utliggere i småbåtanlegg og gjestebrygge  

Foreslåtte bryggetyper 

 

Enkel sommerbrygge 

Leider fører ut til en flytebrygge som kan være 

festa i påler eller lignende. Brygga er inntil 5 

meter lang og mellom 1 og 2 meter bred, og 

ligger langs land der det er dypt nok. Båter skal 

i alle tilfeller ligge i elvas strømretning. 

 

Det stilles ikke krav til at en sommerbrygge skal 

tåle vårflom. Derfor skal den tas opp om 

vinteren. Det må være en plan for hvor brygga 

skal vinterlagres. 

 

Enkel helårsbrygge 

Leider fører ut til en flytebrygge som kan være 

festa i påler eller lignende. Brygga er inntil 5 

meter lang og mellom 1 og 2 meter bred, og 

ligger langs land der det er dypt nok. Båter skal i alle tilfeller ligge i elvas strømretning. En 

helårsbrygge kan ligge ute hele året og må bygges i en kvalitet som tåler dette. 

 

Småbåtanlegg 

Et småbåtanlegg tilbyr båtplasser for flere båteiere. Et slikt anlegg ser man for seg at kan ha plass til 

opp til 20 båter.  

 

Leider fører fra land og ut til en 

flytebrygge som kan være festa i påler 

på samme måte som ved enkel brygge. 

Brygga kan være inntil 15 meter lang 

og ligger langs land der det er dypt 

nok, ellers vinkelrett ut fra land. Til 

flytebrygga er det festa utliggere med 

ca. 2,5 meters mellomrom. Om forholdene tilsier det kan det ligge to slike brygger utafor hverandre 

eller en eller flere brygger ut fra land, for å doble antallet båtplasser.   

 

Gjestebrygge 

En gjestebrygge er offentlig og tilbyr plass til opp til 20 båter i kortere perioder. 

En gjestebrygge er utforma på lik måte som overnevnte småbåtanlegg.  

 

Spesialbrygge 

En spesialbrygge er spesielt utforma for personer med nedsatt funksjonsevne (universelt utforma) og 

er ment for bruk av offentligheten. Dette kan for eksempel være badebrygger, båtutsettingsbrygger 

og fiskebrygger i tillegg til båtbrygger. Tilhørende fasiliteter bør vurderes. 

Utforming enkel helårsbrygge eller sommerbrygge på påler 
(Tegning: Erik Karlsen (Stiftelsen Glatved brygge)) 
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Ytelseskrav spesialbrygger: 

 Det kan være fiskebrygger, badebrygger og båtbrygger med ramper eller personlift slik at 

rullestolbrukere kan komme ned i og opp av vannet eller båt, kano eller kajakk. 

 Bryggene kan være hengende eller flytende og ha landgang. 

 Det bør være utformet for helårs bruk. 

 Bryggene krever større plass på land og på vann.  

 Bryggene må tåle tyngre mindre kjøretøy/motoriserte rullestoler.   

 Universell utforming (jf. ytelseskrav til bredder, stigningsforhold, svingradius, taktil 

utforming, belysning, kontrastmerking, rekkverk, kantlister, opplysningskilt m.m.) 

 

(Utdrag fra Buskerud fylkeskommunes Plan for universell utforming – (Buskerud mot 2025)) 

 

Prinsipper 
Følgende prinsipper må oppfylles før bygging av brygger tillates: 

 

Fri og trygg ferdsel på land og i vann 

Utforming av brygge skal være på en slik måte at den ikke medfører fare. Dette innebærer blant 

annet at bryggene ikke skal stikke ut fra land på en slik måte at den blir vanskelig å forsere.  

 

Privatisering skal unngås 

Fellesanlegg skal invitere alle til bruk. Offentlige 

søppelkasser, offentlige skilt og typiske 

parkmøbler (gjerne gjenkjennelig fra andre 

offentlige rom i byen) bidrar til en følelse av at 

anlegget er offentlig. Gjerder, skilt og private 

utemøbler bidrar derimot til en følelse av at 

anlegget er privat. 

 

 

 

Universell, praktisk og estetisk god utforming  

Det skal brukes pene, solide, miljøvennlige og hele 

materialer. Tegninger av brygga må leveres sammen 

med byggesøknad.  Flyteelementer skal være 

usynlige, gjerne skjult av tre. Offentlige brygger skal 

være universelt utforma (se definisjon spesialbrygge). 

 

 

 

Figur 1 Privatisering skal unngås  

Figur 2 Det er ikke ønskelig med synlige flyteelementer 
og brygger som går langt ut i elva  

Side 327 av 554



 
 

 
Ringerike kommune 
 

9 
 

 

God kvalitet for sikkerhet 

Materialene må være i en slik stand at de tåler normal bruk. Det vil si båter som legges til, bruk av 

brygga som bade- og fiskebrygge og normale strømningsforhold og vannstander. Brygga må 

forankres på en slik måte at det er liten risiko for at den kan slites løs av strømmen. 

 

Skal ikke gi konsekvenser for strømningsforhold 

En brygge skal ikke endre strømningsforhold eller påvirke naturforhold. 

 

Skal ikke være i veien for båtled. 

Der det er merka båtled skal brygger ikke være til hinder for ferdsel. Det er et mål at bøyer skal 

unngås. Tradisjonelle oransje bøyer virker ofte skjemmende, og dersom de plasseres langt fra land vil 

de lett kunne hindre ferdselen.  

 

Inngrep  

Det skal ikke gjøres inngrep i allerede inngrepsfrie områder uten at det søkes spesielt om det. På lik 

linje må det søkes om tillatelse til mudring. 

 

Heller en stor enn mange små 

Kommunen ønsker heller å ha færre større anlegg enn mange små. Et stort anlegg kan bestå av flere 

brygger. Altså vil vi i størst mulig grad etterspørre at flere går sammen om felles anlegg, enn at alle 

anlegger hver sin brygge. Dette er for å få færrest mulig potensiale konflikter med båttrafikken på 

elva.  

 

Behandlingsmåter 
Ut i fra hvilken sone et område ligger i, er det ulike krav til behandling.  

 I sone 1 vil det bare være mulig å få dispensasjon fra byggeforbud om det kan dokumenteres 

vesentlige grunner til at det er behov for brygge her. En grunn kan for eksempel være at det 

er behov for å rive eksisterende brygge og bygge ny ved en landbrukseiendom. Kommunen 

skal være restriktive med å gi dispensasjoner, og det vil kreves særlige grunner i denne 

sonen. 

 I sone 2 behandles forespørsel om brygge som byggesøknad med dispensasjon hvor blant 

annet de overnevnte prinsippene brukes som vurderingsgrunnlag. Konkrete vurderinger må 

gjøres i hver enkelt sak. Gjennom framtidige vedtak i enkeltsaker vil det framgå hvilken 

holdning kommunen vil ha til brygger i sone 2.  

 I sone 3 behandles forespørsel om brygge som en reguleringsplansak hvor blant annet de 

overnevnte prinsippene brukes som vurderingsgrunnlag. Områder og eventuell 

tilrettelegging på land skal inngå i planen.  
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BRYGGEVEILEDER RINGERIKE KOMMUNE  
– deler av Randselva og Storelva  
Høringsutkast 1. august 2013 

Vedlegg 1 - Detaljkart soner Eikli – Petersøya   
 
 
 
Sone 1: svart 
Sone 2: rødt 
Sone 3: blått 
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1 Innledning 

I mai 2009 ble det foretatt en befaring med båt i Storelva og Randselva. Ringerike kommune 
deltok ved Gunnar Hallsteinsen, Asle Aker; Heidrun Andreassen. Båtfører Ragnar Braata 
stilte fra Tyrifjor Cruise AS og Øyvind A Høydal fra NGI. Hensikten med befaringen var på 
en rask og effektiv måte få en grov oversikt over erosjon og skråningsprosesser langs Storelva 
og Randselva. Det var de bynære områdene som ble prioritert. Båtturen gikk ned forbi E16 
brua nedenfor Folafoss og opp igjen forbi sentrum, opp Randselva omtrent til Hovsenga.  
Strekningen er i liten grad befart i terrenget. Dette dokumentet er satt sammen med foto fra 
befaringen, bildemateriale fra Ringerike kommunes nettsider og kartinformasjon fra NVE. 
 
 
2 Elve- og skråningsprosesser 

Erosjon er en naturlig prosess i elvene på samme måte som at elva avsetter masse. Der elva 
går gjennom løsmasser vil elva erodere seg ned og forflytte seg sideveis, slik at både erosjon 
og avsetning kan foregå på samme sted, til ulike tider. Likeledes vil en kunne ha avsetning på 
ei sida av elva, mens det eroderer i motsatt bredd. Det siste sees enkelt på flyfoto fra området 
rundt Hønefoss, der grunnere lysere partier kommer fram. I elvene rundt Hønefoss ser en 
klare historiske elveleier (sør for bybrua, Hovsenga) der elva har meandrert. Når det 
forbygges mot erosjon, vil strømningsforholdene i elva ofte endres også utenfor den 
strekningen eller den del av elva det forbygges mot erosjon. En kan da ofte se at et eventuelt 
problem forflytter seg. Erosjonssikringer er oftest utført av steinmateriale. På samme vis som 
stedlig materiale, vil også disse kunne eroderes og forflytte seg.  Mange erosjonssikringer er 
stein lagt i elvekanten uten at en har hatt særlig kontroll med foten av steinutlegget. Dette er 
grunner til at en skal holde tilsyn med erosjonssikringsanlegg. I utgangspunktet er disse 
anleggene fornuftig plassert. 
 
NVE har utført flere sikringsanlegg rundt Hønefoss. Figur 1 viser beliggenhet av anleggene 
(kilde NVE- atlas), en oversikt er også gitt i Tabell 1. Det er minst et anlegg til; hullet sør for 
Schjongslunden.  
 
 
3 Befaringsvurderinger 

Foto fra befaringen er vist som bakenfor. Kart med kommentarer er vist i vedlegg. 
 
3.1 Storelva 

På vedlagt kart er kommentarer er markert med hvitt , mens og foto markert med røde 
nummer og piler.  
 
Ved bru E16 ved Folafoss er det relativt grunt, men her virker også brua (pelene) inn på 
bunnforholdene. Det er sannsynligvis erosjonssikring rundt pelene. Pelene ute i elva ble satt 
gjennom særlige bløte masser. En befaring på land ved vestre brukar viser at det er svært bratt 
rett sør for brua og skogen er i ferd med å legge seg ned. Skråningen synker trolig i takt med 
erosjon. Det er relativt dypt rett ut for torva.  
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Lengre opp på vestsiden er det noen skåler i terrenget, men for øvrig er sidene relativt stabile. 
Jordene ved Folafoss er gammelt elveland. Ragnar Braata oppgir at innerkanalen ved Folafoss 
er en grav kanal. Det er en liten utglidning på land på innsiden av denne kanalen. Skråningen 
opp mot sykehusområdet er bratt, og det er en større glidning i nedre delen. Denne er antatt å 
være mer enn 20 år gammel og utglidningen kan være utløst av erosjon. Det er for øvrig lite 
aktivitet i skråningen. Skråningen var i all hovedsak tørr på befaringstidspunktet. 
 
Opp på østsiden av elva mot næringsområder er skråningen trolig utfylt en rekke steder. På 
vestsiden nord for Eikli kommer en over i den aktive skråningen av leirig silt, der massene i 
stor grad glir ned i små mengder og legger seg på elvekanten. Kanten siger sannsynligvis ut i 
takt med erosjon i elva.  
 
Opp for denne skråningen kommer en til fjell (skjær) i utgangen av ytre elvesving. I 
elvesvingen mot byen står trærne i sig mot elva.  
 
Skråningen videre opp for brua langs Schjongslunden er lovlig bratt, men det er først opp 
langs idrettsanlegget at det er en strekning med kantutglidninger. I yttersvingen sør for 
Schjongslunden er det kontinuerlig sig i skråningen. Partier er synlig sikret, dvs. ved hullet ut 
for Schjongslunden, og ut for pumpestasjonen høyere oppi svingen. Fra pumpestasjonen og 
videre opp er det stedvis blått i elvekanten og skogen siger og er på hell. På søndre del av 
Støalandet går elva mindre på, mens den i nordre del ligger mer inn mot østre bredd. Nord for 
Støalandet er det en gammel sikring som kan medvirke til at dette partiet er mer stabilt. På 
motsatt bredd er det fra sørspissen av Schjongslunden en sone med sandavsetninger langs 
land. Ved overgang til bebyggelsen er elvekanten brattere og går mer inn mot land. Det ligger 
en banke ut i elva her, som styrer strømmen over mot motsatt bredd. Banken skyldes enten en 
utglidning fra Schjongslunden, eller gravearbeider fra kloakkledningen. 
 
 
3.2 Randselva. 

I utløpet av elva er det et par utglidninger på østre bredd. Vestre bredd har en gammel sikring. 
Videre oppover er det på østre bredd sannsynligvis en utfylling langs rekkehusene og ved P-
plassen ved omsorgshjemmet. Det er ikke erosjon på dette partiet. Videre opp mot 
elvesvingen siger trærne, ved inngangen til svingen, på østre bredd er det en glidning i blå 
leire (foto 3). Det er sig i skråningen videre opp mot odden ut for Høneholt.  
  
På vestre bredd i begynnelsen av Holttangen er det en del eiendommer med private plastringer 
og plener som er anlagt ut på elvebredden. Elva går her naturlig på. I yttersvingen rundt 
Høneholt ligger det stein og grus som styrer elva over mot Høneholt. I yttersvingen mot 
Wahlstrømsgate er det en eldre skålform. Videre mot sikringen av NVE er det noen ulike 
skråningsløsninger, utfylt på forskjellig måte fra tomt til tomt. Strekningen sikret av NVE 
viser roligere skråning. I svingen opp mot jernbanen og Kongshaugen er det grunt langs vestre 
bredd. Skogen mot jernbanen står i sig og er sannsynligvis noe undergravd. Trær ligger ut i 
elva. 
 
Skråningen øst for Høneholt er en aktiv skråning der elva eroderer inn og en stadig får nye 
masser som glir ut. Det er tydelig at vann kommer ut av skråningen i grovere (mer permeable) 
lag og vasker ut masse fra disse lagene. Nedstrøms ligger skogen ned i elva. Noe oppstrøms 
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denne skråningen er det trolig fjell punktvis i elvekanten.  Ved Hovsenga er det et 
sikringsanlegg som trolig hindrer elva å kutte seg nytt løp over Hovsenga. Elva blir relativt 
grunn og stri ut for Hovsenga. Båten snudde her. 
 
 
 
4 Tverrprofiler 

Figur 2 viser beliggenhet av profilene. På figurene 3, 4 og 5 er det gjort noen 
sammenligninger av profilene målt opp i forbindelse med flomsonekartleggingen langs 
Storelva. Profil 32 ligger i kanten av Støalandet. Partier av profilet mot Støalandet er steile og 
kan indikere erosjon. I forhold til tidligere målt profil fra 70 tallet er det imidlertid ikke klare 
endringer i dette området (ref. rapport Stabilitetsvurdering av faresonen Støaveien, ref. /1/). 
Ved profil 31 ser en at elva går over mot Schjongslunden - det dypeste partiet flytter seg mot 
venstre bredd. Profil 30 er et typisk profil der elva går inn i en kurve og eroderer i yttersving. 
Dette er også synlig på skog og elvekant. Profil 29 ligger i området der det ble utført sikring. 
Profilet er urovekkende dypt og steilt. Det anbefales at kommunen i samarbeider med NVE 
kontrollerer bunn og profiler rundt profil 29 som en kontroll av utført sikringsanlegg. Kontroll 
av bunnsubstrat og geometri bør ikke begrenses til kun ett profil. 
 
Figur 2 viser profilene 29 til 24. Profil 28 er betydelig grunnere enn 29 og viser sannsynligvis 
masser som er seget ut fra land til venstre i profilet (yttersving). 
 
Profil 27 viser at en går inn i ny sving med dypålen forskjøvet mot yttersving. Profil 26 er litt 
vanskelig å tolke, fordi det trolig delvis viser pilarene. For profil 25, 24 og 23 ser en at det er 
relativt bratt langs land på østsiden. Det antas at det er delvis utfylte skråninger, og ikke 
nødvendigvis erosjon. Profil 25 ligger i et område der en vil forvente erosjon og tilførsel av 
nytt materiale fra skåningen. Videre ned mot E16 brua ser en at bunnivået i elva generelt er 
ganske likt. Det er ikke usannsynlig at en her får effekt av nivået til Tyrifjorden, slik at masse 
avsettes under høy vannstand i Tyrifjorden, evt. eroderes ved lavere vannstand. 
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Figur 1. Sikringstiltak  
 
Tabell 1. Sikringstiltak NVE, kilde NVE Atlas. 

Sikringstiltak  

Rec 
Til- 
tak  
nr 

Tiltaknavn 
Ut- 

strek-
ning 

Leng-
de 

Elve-
side 

Tiltaks
-type 

Vass-
dragsnr 

Dato 
utført Kommentar Komm.

nr 

1 5363 RANDSELV VED HOV,  
RINGERIKE, BUSKERUD 600 600 H E 012.EA2 19820101     

2 5463 
STORELV V. BUSUND,  
HØYRE S,  
RINGERIKE, BUSKERUD 

340 100 H E 012-E0 19841017   605 

3 4875 SOGNA VED BJERKEENGEN,  
RINGERIKE, BUSKERUD 230 230 V E 012.DA1 19570820     

4 5357 STORELV V. BUSUND,  
RINGERIKE, BUSKERUD 150 150 V E 012.E0 19590618     

5 5463 
STORELV V. BUSUND,  
HØYRE S,  
RINGERIKE, BUSKERUD 

340 240 H E 012-E0 19760101   605 

6 5467 RANDSELV V. ØYA MFL.,  
RINGERIKE, BUSKERUD 350 350 H E 012.E0 19601107     

7 1045 STORELV VED STØA,  
RINGERIKE, BUSKEUD 600 600 V V 012.E0 19880101 

VEDLIKEHOLD  
OG 100 M 
FORLENGELSE 

  

1045 - STORELV VED STØA, 

1396 STORELV VED DOMPIDAL 

5467 - RANDSELV V. ØYA MFL, 

5562 RANDSELV V. SKOGLI,  
1045 - STORELV VED STØA,  

5363 RANDSELV VED HOV 

6513 RANDSELV V. HØNEFOSS 
FOLKESKOLE  

1983 ÅDALSELV VED GLATVED,  

7075 RANDSELV V. 
BEKKEGATA  

5357 STORELV V. BUSUND,  

5470 STORELV V. MÆLINGEN MFL.  

1487 STORELV VED AVERØEN  

7324 OPPRYDD. I STORELVA VED HÅKENSTAD   

 

 5463 STORELV V. BUSUND, 
HØYRE S,  
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8 5562 RANDSELV V. SKOGLI,  
RINGERIKE, BUSKERUD 420 420 V E 012.EA1 19620615     

9 1396 STORELV VED DOMPIDAL,  
RINGERIKE, BUSKERUD 260 260 V E 012.E0 19391231     

10 5470 
STORELV V.  
MÆLINGEN MFL.  
RINGERIKE, BUSKERUD 

1600 1600 H E 012-E0 19610101 
USIKKERT OM  
UTFØRT I FULL  
LENDE 

  

11 7075 
RANDSELV V. BEKKEGATA  
I HØNEFOSS,  
RINGERIKE, BUSKERUD 

200 200 H E 012.EA2 19771121     

12 1045 STORELV VED STØA,  
RINGERIKE, BUSKERUD 600 500 V E 012.E0 19360101     

13 6513 
RANDSELV V. HØNEFOSS  
FOLKESKOLE,  
RINGERIKE, BUSKERUD 

100 100 V E 012.EA2 19750101     

14 7324 
OPPRYDD. I STORELVA  
VED HÅKENSTAD,  
RINGERIKE, BUSKERUD 

650 650 W M 012.E0 19840101 
OPPRYDD./ 
FJERNING AV  
TØMMERLENSER
R 

  

15 1983 ÅDALSELV VED GLATVED,  
RINGERIKE, BUSKERUD 140 140 V E 012.F11 19430812     

16 1487 STORELV VED AVERØEN,  
RINGERIKE, BUSKERUD 660 660 H E 012.E0 19620521 

USIKKER OM  
UTFØRT I FULL  
UTSTREKNING 

  

 

 
Figur 2. Beliggenhet av profiler fra flomsonekartprosjektet. 
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Figur 3. Profiler nedre del Storelva 
 

 
Figur 4. Profiler midtre del Storelva 
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Figur 5. Profiler øvre del Storelva 
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5 Flybilder og 3D-modeller 

 

 
Figur 6 Folafoss - bru E16 
 

 
Figur 7 Aktiv skråning nord for Eikli 
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Figur 8 Elva går mot yttersving etter Støalandet. Sørover går det raviner opp til platået. 
Grunna ut for Idrettsplassen presser elva over mot Krakstadmarka. 
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Figur 9 Steinsatt bredd på høyre side, ser ut til å følge eiendomsgrensene.  
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Figur 10 Holttangen. Elva snur seg ved Holtangen og går over mot motsatt bredd 
 

 
 
Figur 11 Skog i sig og bevegelse ut i elv. Jordet viser gamle meandere. 
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Figur 12 Mot aktiv skråning Høneholt 
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6 Bilderapport Randselva 

 
Foto 1  Rekkehus Vesten tangen 
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Foto 2 Rekkehus Vesten tangen - sig i skråning og trær 

 
Foto 3 Brudd i leire 
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Foto 4 Skråning i sig, noe tilført stein i øvre del av bildet 

 
Foto 5 Yttersving mot Wahlstrømsgate, skålform i terrenget 
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Foto 6 Sikret NVE strekning fra sandbanke og videre nedover 

 
Foto 7 Mot aktv skråning, Høneholt 
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Foto 8 Sandige og vannførende lag mellom silt og leire (fra foto 7) 
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7 Bilderapport Storelva 

 
Foto 9 Skråning mot sykehuset, eldre glidning i bunn av skråningen. 
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Foto 10 Nord på Eikli. Aktiv skråning – ryggen på toppen av skråningen er svært smal! 
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Foto 11 Fjell i elvekant, nord for Eikli 
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Foto 12 Fjell midt i bildet (foto 11). Silt og leirig skråning ned mot Eikeli (foto 10) 
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Foto 13 Sikring sør for Schjongslunden. 
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Foto 14. Langs land – yttersving Schjongslunden, skog og grunn i bevegelse 

 
Foto 15. Skog i bevegelse 
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Foto 16. Langs Støalandet 
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Foto 17 Overgang mellom ustabilt og stabilt område ved Støa 
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0605_370 DETALJREGULERING FOR ASKVEGEN 1-3/ST. OLAVSGATE 
7-9  
 

Arkivsaksnr.: 11/2766  Arkiv: L12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_370 Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan – og bygningsloven §§5-2 
og 12-10. 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. Bl.a. skal 
det på plankartet påføres et kryss over bygninger som er planlagt revet. 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 64 – 19, ”Kvartal 19” og de 
deler av gjeldende reguleringsplan 64 – 02, ”Hønefoss sentrum”, og 15 S V 
Norderhov, som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering 0605_370. 

4. Maksimum etasjeantall skal ikke overstige 6 etasjer pluss kjeller. Den øverste etasjen 
skal være inntrukket. 

5. Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn, før endelig anbefaling til 2. 
gangsbehandling med tanke på riving av eksisterende bygg, etasjeantall, støy og 
uteopphold- og lekeareal.  

 

Sammendrag 
Ole og Espen Langdalen AS og Karlsengården AS ønsker å bygge et kombinert nærings – og 
boligbygg i Askveien 1 – 3 og i St. Olavs gate 7 – 9. Dette krever en omregulering da gjeldene 
plan viser vegarealer for størsteparten av arealet.  
 
Planene medfører rivning av to boligbygg samt et uthus alle klassifisert som bygninger med 
middels verneverdi. Buskerud Fylkeskommune fraråder rivning av byggene. Rivning må 
vurderes opp mot ønsket om fortetting.  

 
Innledning 
Ole og Espen Langdalen AS og Karlsengården AS v/ Frode Hagen og Trond Jørgensen har 
uavhengig av hverandre tatt kontakt med rådmannen med ønske om å utvikle nærings – og 
boligbygg på sine eiendommer, henholdsvis i Askveien 1 – 3 og i St. Olavs gate 7 – 9. Da 
eiendommene grenser til hverandre mente rådmannen at eiendommene burde ses i 
sammenheng. Forslagstillere har tatt dette til etterretning og ønsker en felles 
reguleringsplan for eiendommene. At de to eiendomsselskapene har gått sammen om å 
regulere og prosjektere ett felles bygg vil kunne gi mer fleksible løsninger for blant annet 
parkering, atkomst og leke – og utearealer. 
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Da ønsket om utvikling ikke er i tråd med gjeldende plan, kreves det en regulering av 
eiendommene. Regulering av området vil samtidig kunne belyse aktuelle problemstillinger 
på en ryddig måte. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte i møte 12.0312, sak 40/12, oppstart 
av detaljregulering for Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9. 

 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Det står i dag fire bygg på de aktuelle tomtene. Byggene som forutsettes revet, er 
henholdsvis et murhus fra begynnelsen av 1900 – tallet og to bolighus fra sent 1800 – tall, 
med et uthus i bakgården. Samtlige av byggene er registrert med middels verneverdi, men 
ingen av dem er freda. Vedlegg 4 og 5 er bilder av de tre bolig – og næringsbyggene. 
Eksisterende bygg er innenfor ”område med verneverdi” – klassifisert som A – område. 
Utover leiligheter benyttes byggene i dag også til ulik forretnings – og tjenestevirksomhet i 
form av frisør og tatoveringsstudio. 
 
Eiendommene som ønskes utvikla er forholdsvis små i areal. De aktuelle eiendommene 
ligger tett opp til det trearma krysset bak Kuben. Eiendommene ligger også nærme 
jernbanelinja til Bergensbanen. 
 
Planer under arbeid i området 
Det er ingen planer under arbeid i umiddelbar nærhet til planområdet, men en av de 
aktuelle traséene for ny E16, trasé som ender opp i Styggedalen, vil kunne endre 
hovedatkomsten til Hønefoss. Trasé for E16 er på nåværende tidspunkt ikke valgt og 
hvorvidt en trasé som ender i Styggedalen vil kunne få konsekvenser for de aktuelle 
tomtene, er foreløpig uklart. 
 

Planforslaget 

Forslag til reguleringsplan for Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9 er mottatt fra SG Arkitektur 
ved Ole og Espen Langdalen AS og Karlsengården AS v/ Frode Hagen og Trond Jørgensen 
som forslagstillere.  
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for Askveien 1-3/St. Olavsgt 5-7” i målestokk 1:500, datert 
14.03.13. 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 13.06.13. 
- Planbeskrivelse datert 24.06.13 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
Størsteparten av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64 – 19, ”Kvartal 19”fra 
27.09.90. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til Kjøreveg og gangveg. Øvrige 
deler av planområdet er regulert i reguleringsplan nr. 64 – 02, ”Hønefoss sentrum” og 
områdene er i denne planen delvis regulert til veg og delvis forretning. 
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Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Ole og Espen Langdalen ANS og 
Karlsengården AS er forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter de private eiendommene: gnr./ bnr. 45/27, 45/28 som eies av Ole og 
Espen Langdalen AS, 45/37, 318/414 som eies av Karlsengården AS samt deler av 2169/1 og 
1035/1som eies av Buskerud Fylkeskommune med Statens vegvesen som eiers 
kontaktinstans. 
 
Innkomne innspill til planoppstart 
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet til berørte parter i brev 16.03.12 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 17.03.12, 
samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger saken som 
uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under. 
 
Uttalelse fra Ringerikskraft, dato:16.03.12 
Ringeriks-Kraft Nett opplyser at de har:  

- Lavspentkabeltrase 
- Lavspentlufttrase 
- Høyspentkabeltrase  

i området. Kart er vedlagt. Det vises til generelle tilknytnings /leveringsvilkår i forbindelse 
med endringer og utbygging, og et ønske om å bli holdt orientert om den videre saksgang. 
Forslagstillers kommentar: 
Det registreres at det ligger kabler i reguleringsområdet og i kanten av tenkt prosjekt. I det 
videre detaljarbeid vil kontakten med Ringeriks- Kraft bli opprettholdt. 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
  
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato:27.03.12 
Det vises til tidligere uttalelse datert 4.10.2011. Det pekes spesielt på forhold rundt nasjonal 
politikk og nasjonale forventninger tilknyttet planarbeidet opp mot viktige miljøfaglige tema 
som støy, barn og unges interesser, klima, energi, handel, landskap, naturmangfold og 
universell utforming. Det pekes spesiell på retningslinjer for støy. Det varsles mulighet for 
innsigelse i det videre arbeid dersom det fremmes et planforslag som ikke i tilstrekkelig grad 
følger opp nasjonal miljøpolitikk. 
Forslagstillers kommentar: 
Med bakgrunn i svar gitt ved forhåndshøring, gjentas kommentarene til uttalelse datert 
4.10.2011 
Støy:   
Dette må vurderes opp mot ønsket om fortetting. Miljøverndepartementets retningslinjer 
for støy skal følges.  

- Det utføres bygningsmessige tiltak som fysisk skjerming i form av støygjerde og – 
voll og ved bygningsmessige tiltak i fasade ved materialbruk og støydempende 
vinduer og dører. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har foretatt en beregning og 
utredning av støybelastninger knyttet til prosjektet. Tiltak vil bli utført ihht 
rapport. 
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Utearealer og lekearealer: Barn og unges interesser skal ivaretas. Krav om lekeplass for barn 
i alle aldere.  

- Det etableres trafikksikkert felles leke- og rekreasjonsareal mot sør-vest som 
løftes opp til nivå plan 2. etasje og støysikres. Vi ønsker å utforme denne i 
samarbeid med kommunes barnerepresentant.    

- Takterrasser som antydet tidligere, anses ikke som hensiktsmessige av 
Fylkesmannen. Vi er enige i dette og det er ikke arbeidet videre med dette i disse 
skissene. 

Fylkesmannen anser at det er i tråd med nasjonale føringer å legge til rette for en relativ høy 
utnyttelsesgrad av tomten. Dette er basert på at avstanden gir tilgang til offentlig og privat 
tjenestetilbud ved gange.  

- Vår oppfatning er at byggets beliggenhet er ideell i så måte med sin nærhet til 
sentrum med handel og service.  

Hvis handelsvirksomhet skal etableres må Rikspolitiske retningslinjer fastsatt i kongelig 
resolusjon 27.06.08 legges til grunn.  

- Det tas sikte på å legge til rette for handels- og eller helserelatert 
næringsvirksomhet i byggets 1. etasje og nevnte retningslinjer vil etterfølges. 

Nasjonal målsetting om energiøkonomiske bygninger.  
- Bygget settes opp etter de krav til bygningsfysikk som ligger i Tek 10.  Bygget vil få 

fjernvarme og/ eller bergvarme.  
Bruk av tre som bygningsmateriale vil ha en klimagunstig effekt.  

- Bruk av tre vurderes brukt i forbindelse med yttervegger mot balkonger.  
Krav til Universell Utforming.   

- Det planlagte bygget vil oppfylle kravene til universell utforming.  
Rådmannens kommentar:  
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Størrelsen på prosjektet gjør 
at utbyggingen faller innunder tilknytningsplikten. 
Ellers er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Riksantikvaren, dato:11.04.12 
Riksantikvaren opplyser at de kun uttaler seg på grunnlag av forespørsel fra 
Fylkeskommunen og Sametinget. Spørsmål rettes til fylkeskommunen og ikke 
riksantikvaren. 
Forslagstillers kommentar: 
Det tas da utgangspunkt i uttalelse fra Buskerud Fylkeskommunes skriv datert 14.09.2011.  
Bygningene i Askveien 3 og St. Olavsgate 7-9 er gitt middels verneverdi. Byggene er i dårlig 
forfatning. Det er utarbeidet tilstandsrapport for byggene. Rapporten følger innsendt 
materiale.  
Rådmannens kommentar:  
Det er ikke kommet inn varsel om innsigelse fra fylkeskommunen i saken, men det er i brev 
datert 14.09.11 bemerket at det ikke anbefales å rive bygningene. Ellers er innspillet 
tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  
 
Uttalelse fra Råd for funksjonshemmede, dato:12.04.12 
Rådet for funksjonshemmede har behandlet saken 12.04.2012, og ber om at det blir avsatt 
HC- vennlige plasser for besøkende. 
Forslagstillers kommentar: 
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HC- plasser er innarbeidet i kjelleretasje og på bakkeplan. 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Frelsesarmeen, dato:18.04.12 
Frelsesarmeen eier Flattumsgate 2, gnr 318, bnr. 391. Det anmodes om at det tas tilbørlig 
hensyn til innkjøring og parkering for menighetshuset i Hønefoss. Det påpekes at eneste 
innkjøring for bevegelseshemmede og eldre er inn fra St. Olavsgate. 
Forslagstillers kommentar: 
Adkomst er innarbeidet i prosjektet. 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Jernbaneverket, dato:10.04.12 
Det påpekes at bygget ikke må komme nærmere enn 30 m fra jernbanens spormidt. Dersom 
deler av bygget under bakken kommer nærmere må det skje i dialog med jernbaneverket. 
Det må utarbeides en ROS- analyse, og geoteknisk vurdering må legges til grunn. 
Jernbaneverket er positiv til at det sikres mot jernbanesporet. Det henvises for øvrig til 
forhåndshøringen 
Forslagstillers kommentar: 
Det er utarbeidet ROS- analyse og geoteknisk notat. Det geotekniske notatet gir føringer for 
senere geoteknisk undersøkelse som sikrer stabilitet i skråningen mot jernbanen. 
Det er videre utarbeidet støyteknisk rapport som ved oppfølging sikrer at bygg og uteplasser 
får tilfredsstillende støyforhold. 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:16.04.12 
Statens Vegvesen henviser til forhåndshøring datert 12.10. 2011. Det vises også til 
konsekvenser for overordnede planer. Det vises til at det er under oppstart arbeid med 
KVU/KS1 for Ringerikspakke. Hensikten med pakken er å avklare aktuelle konsepter, 
prinsipielle løsninger som kan løse det fremtidige transportbehov knyttet til ønsket 
arealutvikling i Hønefoss med omland. 
Manglende dokumentasjon på vegvesenets fagområde vil føre til innsigelse. 
Forslagstillers kommentar: 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har utarbeidet en rapport vedrørende trafikksituasjonen i 
Askveien, St. Olavsgate og Holmboes gate. Rapporten følger innsendt materiale. 
Reguleringsforslaget samler avkjøringene til området til to avkjøringer fra St. Olavsgate.  
Tiltaket øker antall kjt/d med 100 enheter. Den alt vesentlige trafikk i område genereres av 
Kuben. Rapportens retningslinjer for trafikkavvikling og sikkerhetstiltak vil bli fulgt opp i 
detaljplanleggingen. 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  
 
Uttalelse fra Fontenehuset Hønefoss, dato:20.04.12 
Fontenehuset, gnr 318, bnr 412 grenser til utbyggingsområdet og vil bli berørt av 
foreliggende planer. Det er felles innkjøring med St Olavsgate 7-9. Adkomst må ivaretas, 
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likeledes avfallshåndtering og parkeringsdekning. Det ønskes at nødvendige høydeforskjeller 
tas opp på utbyggers eiendom. Det er et ønske at bygget tilpasses omkringliggende 
bebyggelse, og ikke blir høyere enn 4 etasjer. Det anmodes om å få delta i 
beslutningsprosessen rundt de endelige løsninger som utarbeides rundt eiendommen. 
Forslagstillers kommentar: 
Adkomst for biler og transport må bli ivaretatt i detaljprosjekteringen. Det er naturlig at 
nivåforskjeller som må tilpasses i tomtegrensen må inngå som en del av omsøkt prosjekt slik 
at nabotomts forhold ikke forringes.  
Prosjekter er omsøkt med 5 etasjer og tilbaketrukket 6. etasje. 1. etasje er tilbaketrukket 
mot Fontenehuset, noe som kan gi bygget et lettere preg, tross høyden. 
Endelige fysiske løsninger langs tomtegrensen vil bli forelagt Fontenehuset for uttalelse. 
Fontenehuset ba om utsatt frist for merknader. Fristen ble derfor utsatt fra 18. til 20. april 
2012. 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde. 
Senterområde vil kunne omfatte både boligformål, forretning, kontor og ulike vegformål. 
 
Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med en del verdi. I 
henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av 
tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 
 
Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet. Sykkellinje 2 – Søndre Torv-Snyta. 

 
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. 

 
Prinsipielle avklaringer 
Rivning av eksisterende bygg 
Innenfor planområdet er det flere bygninger som er gitt verneverdi i 
Kulturminneregistreringer i Ringerike kommune i 2001. Samtlige tre berørte boligbygg er 
gitt middels verneverdi, mens uthus i St. Olavsgate er gitt lav verdi. For bygningene i St. 
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Olavs gate 7 – 9 er det også foreslått spesialområde/ nå hensynssone etter planloven av 
2008. Samtlige bygg forutsettes revet for å få gjennomført planlagt nytt bygg. Ved oppstart 
anbefalte fylkeskommunen ikke rivning i den hensikt å erstatte disse med nyere bebyggelse. 
Det må foretas et prinsipielt valg om hvorvidt ønsket om fortetting av sentrumsnære 
områder skal gå foran hensynet til byggenes verdi som kulturminner. 

 
Rådmannens vurdering 
Forhold til sentral avlastningsveg 
Prosjektet ligger i traséen for tidligere sentral avlastningsveg vest og er det første prosjektet 
som sperrer korridoren. 
 Kommunestyret forkastet dette alternativet i sak 136/08, 30/10-2008. I saksfremlegget i 
kommunestyrets sak 2/09, 29/1-2009, fremgår av saksfremlegget at når alternativ V2 er 
forkastet bør det vurderes om deler av reguleringsplan 64 som båndlegger trasé for dette 
alternativet bør oppheves. Selv om det ikke foreligger noe konkret vedtak på det, har 
rådmannen oppfattet at det var kommunestyrets klare intensjon at båndleggingene skulle 
oppheves. 
Prosessen med å oppheve båndleggingen tilsvarer en reguleringsplanprosess. Dette 
arbeidet vil ikke være til hinder for oppstart av detaljregulering for Askveien 1-3 / St 
Olavsgate 7-9. 
 
Rivning av eksisterende bygg 
Rådmannen anser den konkrete saken for å være spesielt vanskelig med tanke på hva som 
skal veie tyngst av bevaring av nyere tids kulturminner og hensynet til ønsket om fortetting 
av sentrumsnære områder. I planer for den sentrale avlastningsvegen var byggene forutsatt 
revet, men samtidig ble det da satt opp mot hensynet til forbedring av det overordna 
vegsystemet i Hønefoss, og konklusjonene trenger da ikke nødvendigvis være de samme i en 
sak der de samfunnsmessige gevinstene ikke vil være de samme. At Buskerud 
Fylkeskommune ikke anbefaler rivning vanskeliggjør saken ytterligere. Forhold som taler for 
rivning er først og fremst byggenes sentrale plassering sammenstilt med ønsket om 
fortetting og at spesielt eiendommene i Askveien har lav utnyttelse i dag. Leiligheter her vil 
kunne tilbys skole, barnehage, kollektivtransport, en rekke arbeidsplasser og en rekke andre 
servicefunksjoner i gangavstand. Prosjektet vil slik sett være i tråd med rikspolitiske 
retningslinjer for areal – og transportplanlegging.  
 
Buskerud fylkeskommune peker på at spesielt St. Olavsgt 7 og 9 står i sammenheng med 
øvrig bebyggelse, og at noe av det opprinnelige miljøet vil gå tapt dersom disse rives. En 
istandsetting av eksisterende bebyggelse kombinert med fortetting i samme skala som 
eksisterende bebyggelse slik fylkeskommunen foreslår, vil kunne bevare eksisterende 
historisk og arkitektonisk verdi og være en alternativ utnyttelse av tomtene. Samtidig 
omtaler forslagstiller eksisterende bebyggelse som ”lite hensiktsmessig”, og spesielt 
byggene i St. Olavsgate påpekes å være i dårlig forfatning. 
 
Forslagstiller har fått utført en tilstandsvurdering av de eksisterende byggene av REO Bygg 
AS.  Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten konkluderer med at det ikke anses 
som økonomisk forsvarlig å oppgradere byggene til dagens krav til innemiljø og energibruk, 
og at den mest lønnsomme løsningen teknisk og økonomisk er å rive bygningene.  
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Byggeplanene 
Rådmannen har i møter med forslagstiller gitt uttrykk for at man i tilsvarende sentrumsnære 
boligprosjekter har anbefalt fire etasjer pluss en inntrukket. Forslagstiller har gitt uttrykk for 
at de ønsker å bygge én etasje høyere enn dette, og at 6. etasje foreslås å være inntrukket. 
Rådmannen anbefaler i vedtakspunkt fire at maksimum etasjeantall settes til seks etasjer, 
og at den øverste etasjen skal være inntrukket. Tilgrensende bygg i St. Olavsgate 5 
(Fontenehuset) består av henholdsvis to etasjer pluss kjeller og loft. Forslagstiller 
argumenterer med eiendommenes nærhet til Kuben der det ble tillatt å bygge høyt. 
Rådmannen mener seks etasjer i dette prosjektet likevel vil virke mer ruvende med sin 
beliggenhet høyere i skråningen, og i tilknytning til boligbebyggelse lenger ned i St. 
Olavsgate. 
 
Området har fra før en blanding av ulike boligtyper i området. St. Olavsgate 1-5 er av eldre 
trehusbebyggelse, der det finnes næringsvirksomhet og leiligheter. Kuben senter ligger på 
motsatt side av området det foreslås regulert. I bakkant av området er det skrånende 
terreng opp mot Randsfjordbanen. Foreslått bygg tilpasser seg delvis til området som består 
av ulike boligtyper og næringsbygg.  
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer.  
De innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området, og de viktigste 
merknadene er innarbeida i planforslaget som nå foreligger.  De overordna 
samfunnsmessige hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse 
justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene. 
 
Støy 
Eiendommene ligger nært et til tider ganske trafikkert kryss og de ligger også nærme 
jernbanelinja til Bergensbanen. Det kan gjøre det spesielt utfordrende å oppnå 
tilfredsstillende utearealer med tanke på støy.  
 
Lekeplasser 
Tomtenes form og beliggenhet gir utfordringer i forhold til å skape gode uterom. Det er også 
langt til nærmeste lekeplass i nærområdet rundt. Forslagstiller har blitt utfordret til å finne 
en ”best mulig løsning”. Dersom ikke arealkrav til lekeplasser og uteplasser kan oppnås i 
tråd med gjeldende kommuneplan skal det påvises at ute – og lekearealer er av god kvalitet. 
Lekeplass/uteareal for området er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som 
sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
 
Infrastruktur 
Tomtens beliggenhet er mellom jernbanen og trafikkert kryss på fv 35.  
Til tomten er det 2 avkjøringer, én til parkering for boliger i parkeringskjeller og én til 
parkering for næringsareal og vareleveranse i bakgård. Avkjøringene er lagt til tomtas 
laveste punkt i St Olavs gate i nord- øst. Avkjøringene har god avstand fra hverandre, 15 m, 
og er lagt til St Olavs gate som er kommunal. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 
innunder tilknytningsplikten. 
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Naturmangfold og grøntstruktur 
Planforslaget legger til rette for utvikling av grøntområde/lekeområde vest i planen. Det er i 
dag begrenset grøntområdet i planområdet og planen vil bidra til økt utvidelse av 
leke/rekreasjonsareal. Dagens situasjon bidrar lite til grøntstruktur, da tomtene i hovedsak 
er bebygd med dels dårlig forvaltede boliger og nedasfaltert areal.   

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
Det er utarbeidet ROS – Analyse av COWI A/S, datert 19.02.13 for nybygg Askveien 1-3/St. 
Olavsgate 7-9.  
 
I rapporten er det identifisert fem hendelser som utgjør en middels risiko: 

1. Utrasing av jernbanefylling 
2. Rystelse som følge av sprenging 
3. Luftforurensing fra biltrafikk 
4. Støy fra biltrafikk 
5. Trafikkulykker, påkjørsler anleggsmaskiner-myke trafikanter 

Alle hendelser kan forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende 
planlegging. Rapporten følger som vedlegg 4. 
 
Det er utarbeidet en geoteknisk rapport av Multiconsult, datert 04.12.12, som følger som 
vedlegg 5. Grunnforholdene på stedet er relativt godt kjent fra grunnundersøkelser som ble 
utført ved bygging av Kuben vis a vis gaten. Det forventes fast siltig leire over fjell, og 
begrensede fjelldybder på mellom 5 og 10 meter. Det går frem av rapporten at den klart 
beste måten å fundamentere selve bygget på er via peler til fjell, samt stagforankret og 
fordoblet spunt langs nordre vegg i planlagt P-hus og dels mot sør. Geoteknisk prosjektering 
må med anerkjente geotekniske beregninger verifisere at prosjektet ikke vil påvirke 
stabiliteten til jernbanefyllingen i noen faser av arbeidene.   
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 
vurderinger beskrevet i planforslaget er tilfredsstillende gjennomført.  

 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til utvikling av Askveien 1-3/St. Olavsgate 7-9 som vil kunne gi både 
arbeidsplasser og sentrumsnære boliger i et område som i dag består av eldre og til dels 
dårlig vedlikeholdt bygningsmasse. Det er en del vanskelige momenter i saken, slik som 
etasjeantall og riving av eksisterende bebyggelse. Disse momentene er viktig å se i 
sammenheng med Ringerike kommunes mål om fortetting i sentrum og må vektlegges 
deretter.  
 
Rådmannen er i tvil om det er i planforslaget riktig etasjeantall, da bygget kan virke for 
dominerende i bybildet, og ta vekk litt av silhuettvirkningen fra Helgeshaugen.  
Rådmannen vil i kommuneplanarbeidet gjøre en vurdering av byggehøyder i Hønefoss. 
 
Rådmannen forutsetter at det tilrettelegges for tilfredsstillende støyforhold for rom med 
støyfølsom bruk samt for utearealer for at rådmannen skal kunne anbefale prosjektet. Det 
forutsettes at nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer får støyforhold i tråd 
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med anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Miljøverndepartementets oppdaterte retningslinje 
T1442/12. 
 
Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn, før endelig anbefaling til 2. gangs 
behandling med tanke på riving av eksisterende bygg, etasjeantall, støy og uteopphold- og 
lekeareal.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_370 
detaljregulering for ”Askveien 1-3/St. Olavsgate 7-9” fremmes og legges ut til offentlig 
ettersyn. 

 
Saksdokumenter 
 
1.  Forslag til plankart, datert 14.03.13, målestokk 1:500. 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 13.06.13. 
3.  Planbeskrivelse, datert 24.06.13 
4.  ROS – analyse, datert 19.02.13. 
5.  Geoteknisk rapport, datert 04.12.12. 
6.  Trafikkrapport, datert 30.01.13. 
7.  Støy og luftkvalitetsrapport, datert 28.01.13. 
8.  Tilstandsrapport eksisterende bygningsmasse, datert 04.03.13. 
9.  Reguleringsplan 64-02, 64-19 med tilhørende bestemmelser, vedtatt 20.12.76/27.09.90.* 
10. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00.* 
11. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95.* 
12. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser.* 
13. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 

 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. Kontakt 
servicetorget ved behov for papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 10.06.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605- 370: Detaljregulering for ”Askveien 1-3 / St. Olavsgate 7-9.”  
 
Utarbeidet av Ringerike kommune/ SG Arkitektur AS, 13.06.13 
Sist revidert: 13.06.2013 
 
 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 

Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 

endringer». 

 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.   

- Boligbebyggelse / tjenesteyting: Område BT1  
- Uteoppholdsarealer. Område UT1  
- Annen type bebyggelse.  
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR. (Pbl. §12-5) 
- Kjøreveg. Område KV 1. 2 og 3   
- Fortau. Område FTA 1 
- Parkering. Område P1 og P2 
- Sykkelparkering. Område P3 
- Annen banegrunn. Område BGU1 
- Annen veigrunn. Område VG1 
- Gårdsplass / vareleveranse. Område GP 1 

 
 
3 HENSYNSSONER 

- Frisikt 
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§ 1. BEBYGELSE OG ANLEGG 
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse  
 
1. Formål 
 
Pbl § 12-7, pkt 1. Område BT1 skal benyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål 
boligblokkbebyggelse og arealer for tjenesteyting. Den delen av arealet avsatt til bebyggelse 
som ikke bebygges kan benyttes som tilstøtende formål. 
          
2. Utnyttingsgrad 
 
Pbl § 12-7, pkt 1. Maksimalt tillatt bruksareal, T-BRA 5 400.- m2 
Maksimalt T-BRA boliger 4 400,- m2  
Maksimalt T-BRA tjenesteyting 1000,- m2. 
Maksimalt T-BRA kjeller. Parkering, boder og tekniske rom. T-BRA 1730,- m2   
Kjeller/ underetasje regnes ikke inn i maksimalt tillatt bruksareal T-BRA.  
Parkeringsplasser på bakken regnes ikke inn i maksimalt T-BRA  
 
3. Byggehøyde 
Pbl § 12-7, pkt 1. Bygningen kan utføres i 5 etasjer med tilbaketrukket 6. etasje og 
underetasje. Tilbaketrukket etasje skal være inntrukket 2 m fra fasadeliv. Fasade mot nordvest 
kan følge byggets fasadeliv. Gesimshøyde 6. etasje skal ikke overskride cote 108,0 med 
unntak av tekniske installasjoner som heissjakt, ventilasjonshatter mm. 
 
4. Bebyggelsens utforming 
Pbl § 12-7, pkt 1. Fasader skal utformes slik at bygget framstår med et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk.  
 
5. Parkering 
Pbl §12-7, pkt 1 og 7. Parkering skjer i kjeller / underetasje og på bakkeplan Innkjøring til 
parkeringskjeller skjer fra St. Olavsgt. Parkering til næringsarealer skjer på bakken. 
Parkeringsdekning skal være iht Ringerike kommunes parkeringsnorm. Det skal etableres 
parkeringsplasser tilpasset bevegelseshemmede i parkeringskjeller og på bakkenivå. 
 
6. Støy 
Pbl § 12-7, pkt 4. Et flertall av rom for varig opphold inkludert soverom, skal sikres vindu i 
fasade med grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementes retningslinjer T 
1442/12. 
Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig uteoppholdsplass. Dokumentasjon som 
viser at foranstående er ivaretatt skal følge rammesøknad. 
 
7. Utearealer  
Pbl § 12-7, pkt 4. Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i skal være dokumentert 
ved utomhusplan som vedlegges rammesøknaden. Felles uteoppholdsareal skal innbefatte 
lekeplass. Universell utforming skal legges til grunn for felles uteoppholdsarealer 
For boliger skal det total uteoppholdsarealet være 25 m2 pr boenhet inklusive balkong. 
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8. Oppvarming 
Bygget skal ha vannbåren varme, tilkoblet fjernvarmeanlegg eller fra egne jordvarmebrønner.  

§ 2.1. GÅRDSPLASS  
 
1. Formål 

 
Pbl § 12-7, pkt 1 og 14. Område GP1,skal benyttes til formål gårdsplass og vareleveranse for 
arealer til boliger og tjenesteyting. 
 
§ 2.2. Parkering 
 
1.Formål 
Pbl § 12-7, pkt 1. Område P1 og P2 skal benyttes til formål parkering av biler.  
 
§ 2.3. Andre typer bebyggelse og anlegg. 
 
1. Formål. 
Pbl § 12-7 pkt 1. Område P3 skal benyttes til sykkelparkering. Arealet kan gis en 
overdekning. 
 
§ 2.4 Uteoppholdsreal 
 
1. Formål 
Pbl § 12-7, pkt 10g 4. Område UT1 skal benyttes til formål felles uteoppholdsreal. Området 
skal opparbeides som felles lekeareal og være dokumentert ved utomhusplan ved søknad om 
IG.  

§ 3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§ 3.1 Kjøreveg 
 
1.Formål 
Pbl 12-7, pkt 1,7 og 14. Område KV1 skal benyttes til offentlig kjøreveg. Området omfatter 
del av fylkesveg Fv 35 og St Olavsgate.  Området KV2  omfatter innkjøring til 
parkeringskjeller og område KV 3 omvatter innkjøring til gårdsplass.  
 
§ 3.2 Fortau 
 
1. Formål 
Pbl 12-7, pkt 1. Område FTA 1. Formål offentlig fortau langs Askveien og St. Olavsgate. 
 
§ 3.3 Annet vegareal 
1. Formål. 
Pbl § 12-7 pkt 1. Område VG1, annet veiareal skal benyttes til grøntareal 
 
§ 3.4 Annet baneareal 
1. Formål. 
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Pbl § 12-7 pkt 1. Område BGU1, annet baneareal skal benyttes til grøntareal. 

§ 4. HENSYNSSONER 
 
§ 4.1. Sikringssone frisikt 
1.Formål 
Pbl § 12-7, pkt 2 og 4. Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. Det skal ikke 
forekomme vegetasjon eller installasjoner som begrenser sikten i forbindelse med av og 
påkjøring. 

§ 5. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Bestemmelsene i § 5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i pbl § 12-7 pkt 10 
 

1 Felles uteoppholdsareal, inkludert lekeplass, skal være ferdigstilt og godkjent av   
kommunen før brukstillatelse for boliger gis. 
 

2 Det skal tinglyses rett til adkomst til tomtene 318/ 412, 391 og 390 over gårdsplass. 
 

3 Ved rammesøknad skal følgende være dokumenter: 
 Byggets plassering 
 Planlagte forstøtningsmurer. 
 Planlagt støyskjerming 
 Parkeringsareal 
 Sykkelparkering 
 Lekeplass  
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Planbeskrivelse  
370 Askveien 1-3/ st Olavs gate 7-9 
24.06.2013
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PLANBESKRIVELSE 
 

1. Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet 
 
 

 
Kartutsnitt med eiendommene Askveien 1- 3 og st Olavs gate 7- 9 innringet. 
 
 

a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk 
SG Arkitektur AS fremmer på vegne av Ole og Espen Langdalen ANS og 
Karlsengården AS, skisser til utbygging av Askveien 1- 3, gnr./ bnr. 45/ 27 og 45/ 28 
og St Olavs gt. 7- 9 gnr./ bnr. 45/ 37 og 318/ 414. Det ønskes å bygge bolig- og 
forretningsbygg i 6 etasjer m/ parkeringskjeller. 
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b. Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet” 
Første etasje tenkes innredet med helserelatert næringsvirksomhet. Overliggende 
etasjer tenkes utført med 36 leiligheter fordelt på 2-6 etasje. Leilighetene vil få noe 
ulik størrelse, men med hovedvekt på 3- roms enheter.   Med bakgrunn i tomtens 
lange smale form og ønsket etasjeantall, er det naturlig å legge stor vekt på byggets 
arkitektoniske utforming.  

 
c. Ønsket profil for området.  

Tiltakshaver ønsker å etablere et prosjekt med stabil beboerstruktur. Dette ønsket 
tilsier en vesentlig grad av større leiligheter, og at beboerne eier leilighetene selv. 
Tiltakshaver vil ikke legge føringer på beboerne, men det er nærliggende å tro at 
prosjektet i starten vil bli bebodd av eldre beboere. Dette forholdt kan også styrkes 
av helserelatert bruk av 1. etasje. Det er likevel lagt stor vekt på å etablere et 
uteareal som også kan tilfredsstille unge familiers behov. Over tid antas 
alderskurven å flate ut.  

 
d. Kart med forslag til planavgrensning 
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 Kartutsnitt av foreslått reguleringplan 
 
 
 

e. Ortofoto 
 

 
 Eiendommene  Askveien 1- 3/ St Olavs gate 5- 7 
 

f. Bakgrunn og identitet 
Ole og Espen Langdalen ANS har vært eier av Askveien 1- 3 i flere år, og ser nå 
en mulighet for å utvikle tomten til næringsvirksomhet tilpasset familiens 
profesjon. Som ledd en naturlig utvikling, ønsker også Karlsengården AS som 
eiendomdutviklere å delta i prosessen. Dette gir vesentlig større muligheter for 
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en ønsket utvikling. Fordelen ligger spesielt i muligheten til bedre utnyttelse av 
tomtene når det gjelder trafikkavvikling og parkering.    
 
 

 
g. Bilder/ illustrasjoner 

 
 

  Askveien 3 sett nedover mot  St Olavs gate 
 
 
 
 

 

  St Olavs gate  7 og  9 sett oppover mot Askveien 
 
 
 

h. Eiendomsforhold  
Askveien 1- 3 eies av Ole og Espen Langdalen ANS og St Olavs gt. 7- 9 gnr./ bnr. 45/ 
37 og 318/ 414 eies av Karlsengården AS v/ Frode Hagen og Trond Jørgensen.  
Tomtene grenser mot Randsfjordbanens trassè - gnr/bnr 4000/12, 318/389, 318/412, 
Rv 35 – gnr/bnr 1035/1 og St Olavs gate – gnr/bnr 2169/1. Tomtestørrelse på omsøkte 
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tomter: Askveien 3 er på 1073,0 m2 og St Olavs gt. 7- 9 er på 1088,0 m2. Til sammen 
utgjør dette et areal på 2161,0 m2. 

 
 
 

i. Tiltakshaver(e)/ konsulenter. 
 

 Følgende har vært involvert i prosjektet: 
 

 Arkitekt: SG Arkitektur AS v/ Ketil Myrseth og Einar Lundstad 
Trafikk-, støy og forurensningsanalyse: Sivilingeniør Bjørn Leifsen, Hønefoss 
Geoteknisk vurdering: Multiconsult AS, Drammen v/ Gunnar Vik 
Risiko- og sikkerhetsanalyse: COWI v/ Øyvind Weholt 
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2. Dagens situasjon 

 
a. Eksisterende bebyggelse og anlegg 

 
Området som omfattes av planen består 4 tomter, Askveien 1 og 3 og St Olavs gate 7 
og 9.   
 

                Tomtestørrelse på omsøkte tomter: Askveien1- 3 er på 1073,0 m2 og St Olavs gt  7 – 9    
                er på 1088,0 m2. Til sammen utgjør dette et areal på 2161,0 m2,  

  
Kvartalet mellom jernbanen og Askveien/ St Olavs gate og Flattumsgate er 
opprinnelig fra tiden like etter bydannelsen midt på 1800- tallet. Da Randsfjordbanen 
ble bygd rundt 1870, ble bebyggelsen beskåret og ny bebyggelse som fulgte etter, la 
seg opp mot jernbanens kurvatur. Dette gjelder bebyggelsen på tomtene som omfattes 
av dette prosjektet samt bebyggelsen i Flattums gt. 2 (Frelsesarmeens bygg)  og 
Flattums gt 4.  
 
 
Askveien 3 ligger lengst mot sør og er bebygget med et murhus fra begynnelsen av 
1900- tallet. Arealet benyttes ellers til parkering med innkjøring fra Askveien. 
Askveien 1 er ubebygget og benyttes til parkering med innkjøring fra St Olavs gate. 
 
 
 
 

 
Askveien 3 
 
 På eiendommen St Olavs gate 7- 9 står det 2 bolighus i 2 etasjer. I St Olavs gate 7 er 
det et uthus i bakgården. Husene er i 2 etasjer med loft, opprinnelig tømret og kledd 
med panel med sveitserdetaljering. Bebyggelsen er i dårlig forfatning. 
 
Alle bygg som er omtalt her er registrert med middels verneverdi. 
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  Bakgård St Olavsgt 7 og 9 
 
 

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur  
 
Parkering til forretningsareal og boliger følger Ringerike Kommunes 
parkeringsnorm. Det er gåavstand til Sentrum og beliggenheten har ideell avstand til 
alle tenkelige sentrumsfunksjoner.  Det er busstopp for bussforbindelse til Drammen 
i krysset utenfor Aksveien 3. For annen bussforbindelse ut av byen, er det 
gangavstand til Hønefoss Busstasjon, 
 
Det ligger lavspent og høyspent kabeltrasse i fortau i Askveien/ St Olavs gate. Det 
går lavspent luftrasse i grense mellom eiendommene og NSB. 
 

  
c. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 

 
 Skråning opp mot jernbanen antas å ha en naturlig vegetasjon. Vi er gjort kjent med 
at det på 1930 tallet ble tatt leire til stubbloft i skråningen som førte til utglidninger. 
Dette ble utbedret med at det ble tildekket med torv. Det er ikke gjort botaniske 
undersøkelser i området, men det antas at et så begrenset område med så tung 
omkringliggende trafikkbelastning ikke kan ha noen sjelden fauna. Skråningen 
berøres i liten grad av tiltaket. De områdene som berøres er i dag bebygd eller 
asfaltert.   
 

 
d. Vann og vassdrag, strandsone m.v 

 
Området liger ikke så nær vassdrag eller strandsoner at tiltaket berøres av 
restriksjoner. Det er imidlertid vesentlig at prosjektet hensyntar de vannmengder 
som kommer fra Randsfjordbanen og fra bekkefar i området Helgeshaugen.  
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Overvann fra bygg og utomhusareler samles i fordrøyningsbasseng.  
  

e. Landskap/ landskapskarakter  
 

Landskapet på Ringerike preges av det store landskapsrom som dannes av fjell og 
åser som omkranser Tyrifjorden, Holleia mot vest, Nordmarka i nord og 
Finnemarka i øst.  
 
Bunnen i dette rommet er Tyrifjorden og omkringliggende havavsetninger.  
 
Hønefoss, byen ved fossen, ligger som en egen grop i dette landskapet. Byen ligger i 
et eget landskapsrom omkring Fossen. Her har elvene Begna og Randelva gravd et 
landskapsrom og lagt igjen elevavsetninger på veien ut i fjorden. Deler av 
havavsetningen står igjen som platåer rundt (Veienmoen, Almemoen, Sætrang, 
Krakstadmarka, Hvervenmoen, Veienmoen, Høyby) og høyder og rygger over 
bybebyggelsen (Helgeshaugen, Rabba, St Hanshaugen).   
 

 
f. Topografi, høyde, helning/ retning 

 
Tomten er meget smal og ligger mellom Askveien/ St Olavs gate og 
Randsfjordbanen. Askeveien, RV 35, er en av hovedinnfartsåren til byen fra vest. 
Randsfjordbanen er en del av Bergensbanen via Drammen. Tomten er orienter i 
retning sørvest/ nordøst med svakt fall, ca 2,0 m ned mot nordøst.  Gatenivå i 
krysset Askveien/ St Olavs gate/ Holmboes gate ligger på kote ca 86.1. 1. etasje i 
omsøkt prosjekt ligger på kote 87.5. Randsfjordbanen som her føres inn i byen på en 
fylling i retning sør-vest/ nord-øst ligger på kote 101, og danner en terrengrygg i ca 
2/3 av byggets høyde.  
 
Tomten har gode lys- og solforhold mot sør-øst, spesielt husene som ligger langs 
Askveien. Butikksenteret Kuben, vil skygge for noen av de lavest liggende 
leilighetene nedover i St Olavs gate tidlig på dagen.  
 

  
g. Grunnforhold  

 
Grunnforholdene er breelvavsetninger og preget av siltig leiremasser over fjell med 
dybder 5- 10 m til fjell. Det er utarbeidet egen geoteknisk rapport.  
 
Se vedlagte geotekniske rapport utarbeidet av Multiconsult AS, Drammen 

   
 

h. Sol-/ vindforhold, lokalklima 
 
Eiendommene ligger med Askveien og St Olavsgate på sørsiden. På nordsiden stiger 
det bratt opp mot Randsfjordbanen. Dette gjør tomten sørvendt med gode 
solforhold.  
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Den nordvendte jernbaneskråningen skjermer og tomten med sin orientering mot sør 
gir gode lokalklimatiske forhold. 
 

  
i. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy) 

 
Tomtene ligger mellom jernbane og hovedinnfartsvei til byen fra vest.  Prosjektet 
vil bli utsatt for ulik trafikkstøy fra flere kanter. Støyprobelmatikken er utfordrende 
og vil være med på å forme prosjektet. Den utsatte situasjonen gjør også at det også  
må tas spesielle hensyn til forurensing. 
 
Se vedlagte trafikk- støy og forurensningsrapport utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn 
Leifsen, Hønefoss 

  
j. Dyre og planteliv 

Prosjektets beliggenhet på sentralt i byen på et areal som i dag er delvis bebygd og 
asfaltert gjør at dyre og planteliv i liten grad berøres. 

 
 
  
3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
  

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 

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

 
Tiltaket er plassert i gangavstand mindre enn1 km til offentlig kommunikasjon, 
jernbane og busstasjon, samt sentrumsfunksjoner, og vurderes å være i tråd med 
intensjonene i planen. 

  
b. Stortingsmelding nr. 29 

 
I denne meldingen til Stortinget redegjør regjeringen for ulike tiltak som bidrar til å 
styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er et mål for regjeringen 
at befolkningen skal oppleve stor grad av trygghet for liv, helse og viktige verdier. 
Erfaringer fra hendelser synliggjør også behovet for å opprettholde samfunnets 
grunnleggende funksjonsevne når alvorlige hendelser inntreffer.  

 

Se vedl ROS analyse utarbeidet av COWI v/ Øyvind Weholt 

 
  

c. Universell utforming (se www.universell-utforming.miljo.no) 
 
Plan- og bygningslovens §1-1, og §12-7 nr 4 som omhandler Krav til Universell 
Utforming.  
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Prosjektet følger opp intensjonene i plan og bygningsloven på dette punktet. 
 

   
d. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 

 
Buskerud Fylkesplan 2005- 2008 vedr boligbygging i forhold til sentrumsarealer. 
Her sies det at boligbygging bør fortrinnsvis bør skje i form av innfylling i 
eksisterende ubebygde arealer, fortetting i bebygde arealer samt transformasjon av 
arealer fra annen bruk. 
 
Prosjektet vurderes å være i tråd med ønsket utvikling på dette punket. 
 
 

e. Kommuneplan for Ringerike 
 
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike Kommune 2009- 2017, vedtatt 
30.08.07, avsatt til senterområde. Senterområde vil kunne omfatte både boligformål, 
kontorer, forretning med mer.  

 
 

I Arealdelen av Kommuneplanen sies det: 
 
Det skal tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. Nye 
utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å 
styrke de kvaliteter byen/ tettstedene har i dag. Hovedtyngden av boligutviklingen 
skal skje i Hønefoss. Ved planlegging av nye utbyggingsområder skal det legges 
vekt på gode nærmiljøer, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og sikring mot støy og 
luftforurensning, hensyn til tilgjengelighet, universell utforming og ivaretakelse av 
mer spesifikke helsehensyn. 
 
Ringerike skal være et attraktivt sted for nyetablering av arbeidsplasser, og 
arealmessig skal det legges til rette for en god dekning av offentlige og private 
servicefunksjoner. I Hønefoss skal det sikres tilstrekkelig areal for boliger, handel, 
næring, service, kultur og idrett som kan bidra til å underbygge byens funksjon som 
regionshovedstad. 
 
Prosjektet vurderes å være i tråd med disse forutsetningene 
 

f. Evt. gjeldende reguleringsplan 
 
Nytt planforslag overlapper deler av reuleringsplanene  nr 64-19, nr 64-02 og 15 S-
V Norderhov. 
 

g. Grønn plakat 
 
Omsøkt areal er i dag nedasfaltert og bebygd. Skråningen opp mot Randsfjorbanen 
er bevokst, men ikke på noen måte stelt og vedlikeholdt. Den er heller ikke 
tilgjengelig for publikum av naturlige eiendomsmessige og sikkerhetsmessige 
grunner. Omsøkt plan etablerer et grøntområde på ca 900 m2 på tomtas sørvestre 
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del, og gjør det samtidig naturlig å utvikle deler av jernbaneskråningen til lek og 
grøntareal med god tilgjengelighet. 
 
 
 

h. Kommunedelplan for gående og syklende 
 

Gang- og sykkelvei til og fra byen retning Tolpinrud passerer på fortauet utenfor 
eiendommene. Det er forbindelse til gang- og sykkelveinettet som i dag finnes i og 
rundt byens sentrum. 
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4. Hovedinnhold i planen 
 

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

 

 
Situasjonsplan Askveien 1- 3/ st Olavs gt 7-9 
 
 
Tomtene ligger innenfor det som vi vil definere som sentrumsplanen. Vi mener derfor 
at en høy utnyttelse av tomta kan forsvares. Naboskapet er variert med eldre og ny 
bebyggelse, og variert utnyttelse. Spesielt Kuben representerer en høy utnyttelse og 
omfatter et helt kvartal. 
 
Bebyggelsen videre sørover starter med relativt tung bebygelse med politihuset, 
tidligere helsehuset og ny boligblokk i Kandidst Ferdens vei, og går over i 
villabebyggelse i Helgesbråten og Tolpinrud på østsiden av jernbanen, og Høyby og 
Veienmoen på vestsiden av jernbanen. 
 
Eksisterende bebyggelse vurderes som meget vanskelig å innarbeide i sin nåværende 
form i en ny og økonomisk regningssvarende bebyggelse. Grunnen til dette skyldes i 
vesentlig grad tomtens langstrakte og smale form, som ytterligere får redusert bredde 
som følge av jernbanens sikkerhetssone på 30 m. Byggene, spesielt i St Olavs gt. 7- 9 
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er i dårlig forfatning. Det forutsettes derfor i en totalvurdering av planene at 
eksisterende bebyggelse på begge tomter rives. Byggene som står på eiendommene 
har også tidligere vært forutsatt revet i eldre planer for området. Dette er også 
bakgrunnen for byggenes tekniske tilstand. ( se tilstandsrapporter.) 
 
Det planlegges et bygg i 6 etasjer over terreng opp mot Randsfjordbanen med 
parkeringskjeller under.  Bebygget areal BYA er på ca 1100 m2.  
 
 
 

 
Perspektiv sett nedover st Olavs gate 
 
På plan 1 er det tenkt helserelatert næringsvirksomhet på ca.750 m2. På plan 2. til 5. 
etasje er det tenkt leiligheter av litt varierende størrelse på hvert plan. På plan 6. 
etasje, som er inntrukket, er det planlagt 4- roms leiligheter. Til sammen vil 
prosjektet inneholde 36 leiligheter. 
  

 
Perspektiv sett opp Holmboes gate 
 
 
Hver leilighet får store innbygde balkonger med uteplass mot sør- øst og utearealer 
på svalgang mot nord- vest.   
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Perspektiv sett opp st Olavs gate 
 
 
I kjeller avsettes 37 parkeringsplasser for boliger. Dette gir en parkeringsdekning på 
i henhold til parkeringsnormens krav på 1,0. Tre av plassene dimensjoneres for HC- 
parkering. Det avsettes 8 p- plasser for næringsvirksomhet i bakgård som ivaretar en 
parkeringsdekning ihht parkeringsnormen på 1.0 pr 100 m2. To av plassene nærmes 
inngang får HC- dimensjoner. 
 
Parkeringskjeller har tilnærmet horisontal innkjøring fra St Olavs gate nær tomtens 
nordøstre hjørne. Adkomst til bakgård skjer ved rampe stigning ca 1: 7 i tomtens 
østre hjørne, mot nabotomt St Olavs gt 5.  
 

    
b. Samferdsel og teknisk infrastruktur. 
 

Til tomta er det 2 avkjøringer, èn til parkering for boliger i parkeringskjeller og èn 
til parkering for næringsareal og vareleveranse i bakgård. Avkjøringene er lagt til 
tomtas laveste punkt i St Olavs gate i nord- øst. Avkjøringene har god avstand fra 
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hverandre, ca 15 m. Avkjøringene er lagt til St Olavs gate som er kommunal, og 
lengst mulig fra krysset til Askveien, (riksveg 35) og hovedinnfartsåren til byen 
vestfra. Det avsettes plass til felles sykkelparkering på terreng bak bygget.    
 
Tilknytning til kommunens VA- nett skjer v/ punkt i Norderhovsgata/ St Olavs gate. 
Vann og avløp ivaretas. 

 
Brannvannsdekning skjer tilfredsstillende, iflg uttalelse fra teknisk etat, fra 
ledningsnett i St Olavs gt. 
 
Bebyggelsen ligger i avstand på ca200 m til Søndre Torg ned St Olavs og må sies å 
ha ideell avstand til alle tenkelige sentrumsfunksjoner.  
 
Det er direkte tilknytning til gang- og sykkelveinettet i byen rett utenfor 
eiendommene.  
 
  

c. Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg”  
    

Tomtens søndre del mellom Askveien og Randsfjordbanens fylling opparbeides til 
felles rekreasjonsareal ved at arealet tilfylles masse og heves èn etasje opp. Denne 
delen av tomta er smal og vanskelig å utnytte til bebyggelse, men gir et meget godt 
rekreasjonsareal på bakken.  
 
Ny skråning mot Askveien tenkes utført som forstøtningsmur i naturstein og 
utearealet støyskjermes. I skråning opp mot jernbanen ønsker vi å kunne flytte 
gjerdet og utnytte noe av arealet til grøntareal for bebyggelsen. Dette er en 
forutsetning for å oppnå ønsket uteareal for hver leilighet. Jernbaneskråningen 
ønskes gitt en mer ”parkmessig” behandling. 

 
d. Vann og vassdrag.  

 
Det er ikke vassdrag å ta hensyn til på tomta, men det er viktig å sikre de 
vannmengder som dreneres gjennom Randsfjordbanens fylling fra bekkefar i 
Helgeshaugen/ områdene bakenfor.   

   
    

e. Landskapsvirkning (nær/ fjern) 
   

Tomtene ligger innenfor det som vi vil definere som sentrumsplanen. Vi mener 
derfor fullt ut at en høy utnyttelse av tomta kan forsvares. Naboskapet er variert med 
eldre og ny bebyggelse, men spesielt Kuben (Hønefoss- senteret) representerer en 
høy utnyttelse i kvartalsstrukturen 
 
Jernbanen ligger som en barriere i landskapet der den går i skjæringer og fyllinger 
inn gjennom byen. Prosjektet i Askveien/ St Olavs gate ligger opp mot 
jernbanefyllingen der høyden er 13 m. Jernbanefylling og bakenforliggende 
Helgeshaugen danner bakgrunn for hovedfasadene på prosjektet, og dempe 
fjernvirkningen. 
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Som illustrasjonene viser glir bygget inn i gatebildet selv om det er stort.   
 
 
  

    
f. Terrengbehandling, landskapsforming (terrengsnitt!) 

 

 
Lengdesnitt øst/ vest 
 
 
 

 
Tverrsnitt nord/ sør 
 
Bygget har plass for parkering for ansatte i forretningene og beboere i P- kjeller. 
Adkomst til kjeller er gjort i forhold til fallforholdene langs St. Olavs gate og er lagt 
til byggets laveste punkt.  
 
For besøkende som er kjørende eller syklende, kjører en inn i bakgården som er 
hevet opp på plan 1. Dette er som i dag.  Her er det avsatt 8 plasser i bakgården, 
inkludert 2 HC- plasser. Stigningsforholdet fra st Olavs gate til bakgård er ca 1:7. 
En kan imidlertid nå bakgården med heis fra kjeller ved heis eller fortau opp til plan 
1 i sør.  
 
Bygget har en utadvendt side mot sør. På plan 1 finner en adkomst til både 
forretningsareal og boliger. Her er bygget tenkt eksponert med fasader med et stort 
innslag av glass. Adkomst er på st Olavs gates høyeste punkt, før krysset med 
Askveien/ Holmboes gate. Fasadene plan 1 er tilbaketrukket bak en søylerad som 
følger yttervegg kjeller. 
 
Terrenget er hevet opp til nivå med 2. etasje i sør. En gangvei går langs fasade mot 
nord fra bakgård til felles uteoppholdsplass på tomtens søndre del. Gangveien har et 
stigningsforhold på ca1:10, men utearealet kan nås med heis og utvendig svalgang.  
 
Randsfjordbanens fylling stiger opp bak bygget mot nord. Bygget legger seg opp 
mot denne og høyden dempes ned. 
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g. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom) 

 
Det er vanskelige masser i området bestående av havavsetninger som breelver har 
gravet i.  
 
Det er tidligere gjort flere geotekniske undersøkelser ved tidligere prosjekt i 
området.  
 
Det er vedlagt en geoteknisk rapport utarbeidet av Multiconsult AS Drammen. 
Rapporten angir at en med tiltak oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot ras og 
utglidning. 

    
    

h. Klimatilpasning  
 
Det er vurdert at det tiltaket ikke krever spesiell tilpassing til klima. Med 
Randsfjordbanen mot nord og tomtens åpning mot sør, er lokalklimaet lunt, lite 
utsatt forvind, og en oppnår optimale solforhold. 

    
    

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

 
Det gjøres bygningsmessige tiltak mot støy. Det settes krav til bygningsmessig 
oppbygging av fasadene og det settes høye lydkrav til vinduene. Der det er mulig 
vendes vinduene inn mot balkonger.  
 
Balkongene og svalganger får lydskjerming ved at de trekkes inn i forhold til 
fasadenes veggliv. Rekkverk utformes av lydreflekterende materiale som stål og 
glass og gis høyde opp mot 2 m. Fasadekledning ved balkonger og svalganger og 
himlinger over kles med absorberende materiale.   
 
Alle leiligheter og næringsarealer får balansert ventilasjon.  
 

j. Utearealer 
 
Tomtens søndre del heves til plan 2 og gis direkte adgang fra leilighetene og 
opparbeides til felles leke- og rekreasjonsareal. En ser for seg at det har er gis plass 
for parkmessig opparbeidet areal med beplantning av trær og busker og avsatt plass 
for lekeapparater, grillplass, bord og benker.  Det er direkte utgang fra svalgang på 
plan 2. Denne delen av tomta er smal og ikke egnet til bebyggelse. 
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k. Biologisk mangfold, vilt, jordbruk (jf. ”Jordbrukspolitisk arealvurdering”, 
JAV, datert 28.03.94), skogbruk, inngrepsfrie områder, verneområder.  

 
Punktet vurderes som irrelevant med bakgrunn i bymessig plassering og 
eksisterende bebyggelse og asfalterte parkeringsarealer.  
 

l. Helse og fritid (friluftsliv/ jakt, idrett/ lek) 
 
Prosjektet er urbant og byen tilbyr sine beboere et nærtilbud vedrørende helse og 
fritid. Det er kort veg til omkringliggende friluftsfasiliteter. 
 
 

m. Kulturminner/ kulturmiljø 
 
Bygningene på Askveien 3 og St Olavs gt. 7-9 har middels verneverdi. Bygningen er 
imidlertid i meget dårlig forfatning og er lite egnet for dagens krav.  Se vedlagte 
tilstandsrapporter. 
 

n. Universell utforming 
 
Bygget utformes med tanke på Universell utforming. Med universell utforming 
menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik 
måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten 
behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke 
utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne når det er behov for det.  
 
Universell er innebærer en helhetlig plan som gjør det mulig for alle grupper å bruke 
bygninger og anlegg. I tillegg til full adkomst for alle, skal grupper med forskjellige 
funksjonshemninger imøtekommes. Dette innebærer fargesetting, tekstur på 
overflater av gulv og vegger for synshemmede, akustisk behandling av overflater for 
hørselshemmede, valg og bruk av materialer og beplantning for allergikere og 
trinnfri adkomst for bevegelseshemmede.  
 
Bygget har trinnfri adkomst til alle plan. Heis nås trinnfritt fra for beboere fra 
adkomst i kjeller eller plan 1. etasje.  
 
Stigningsforhold opp St. Olavs gate er enkelte steder opp mot 1: 10. (Naturgitt 
forutsetning) Stigningsforholdene fra fortau på tomtas laveste pkt i St. Olavs gate til 
bakgård er 1:7, og fra bakgård opp til felles uteareal på tomtas søndre del 1: 10 til 
bakgård i hjørnet av tomta.  Dette arealet kan imidlertid nås via svalgang og heis.    
 

o. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet 
 
Bygget har direkte tilknytning til gang- og sykkelvei med gangavstand til både Eikli 
skole og Eikli Barnehage.  
 
 

p. Estetikk, jf. kommunens ”Formingsveileder”  
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Kommunens formingsveileder vil være førende for prosjektets utforming. 
 
 
Bygningen består av 2 deler på hver sin side av et hovedtrapperom.  
 
Fra omkringliggende bygningsmasse nærmer bygget seg KUBEN ved tre som 
hovedmateriale brukt i fasadene. 
 
Forretningsareale er trukket tilbake bak en søylerekke på plan 1.  
 
Toppetasje er inntrukket i forhold fasadeliv av i 2. til 5. etasje. 
 
 
 

 
5. Virkninger av planen 

 
a. Positive og negative virkninger planen vil kunne ha for de ulike temaene  
 (i punktene 2 og 4). 
 
 Forslagsstiller kan ikke se at planen kan ha vesentlige negative innvirkninger på 

punktene 2 og 4 utover dimensjonsspranget mellom eksisterende tilstøtende 
bebyggelse og omsøkt bygg.  

 
 Av positive virkninger vil vi spesielt nevne følgende momenter 
• Visuell opprydding i et område med blanding av parkering, bakgårder og nedslitt 

bebyggelse. 
• Kan bli et signalbygg som sammen med Kuben starter den bymessige bebyggelsen 

ved innkjøringen fra sørvest. 
• Planen følger opp ønsket om fortetting og økt antall innbyggere sentralt i Hønefoss 

  
   

 
 
b. Interessemotsetninger 

Forslagsstiller ser ikke at planen skal kunne skape eller forsterke interessekonflikter 
ved gjennomføringen.  Det forutsettes at prosjektet ivaretar felles adkomst med 
boliger i nord. 

  
 

 
 
 
 
Ketil Myrseth 
 
Sivilarkitekt mnal. 
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Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

Hønefoss 30.1.2013. 
 

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. 

TRAFIKK. 

Prosjekt og trafikksituasjon. 

 
Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset mellom Fv35 
Askveien-Holmboes gt og Fv169 St.Olavs gt, mellom disse og jernbanen (Randsfjordbanen). 
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Prosjektet er slik vist som formelt plankart: 
 

 
 
Fv35 er den mest trafikkerte og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss. Fv169 St Olavs gt er, 
for uten en gjennomfartsveg nordover fra Fv35, en viktig bygate med bl.a innkjøring til 
senteret Kuben rett på motsatt side, nokså nære krysset. 
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Mengder 

 
Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er 4 900 
kjt/d. Makstime ca 650 kjt/t. Skiltet hastighet er 50 km/t og andel tungtrafikk antas å være ca 
10 %.  
 
St Olavs gt er oppført med ÅDT=3015 kjt/d. Makstime ca 400 kjt/t. Skiltet hastighet er 30 
km/t og andel tungtrafikk antas å være ca 5%. 
 
Vegdatabanken angir like mye trafikk langs Fv35 både i Askveien og i Holmboes gt og videre 
helt til Kongens gt. Trafikken til Kuben må være en vesentlig andel av trafikken både i disse 
to vegene og i St Olavs gt, slik at det er trolig at trafikken i Holmboes gt kan være noe større 
enn i Askveien. Men vi har ingen opplysninger som differensierer disse tallene, så vi benytter 
de offisielle. 
 
Prosjektet inneholder ca 750m2 næring i form av kontorer/helseservice, og ca 36 leiligheter.  
 
Nyskapt trafikk vil med dette kunne anslås til: 
 

Næring:    60 kjt/d. Makstime   8 kjt/t. 
Boliger: 145 kjt/d. Makstime 20 kjt/t. 
SUM:  205 kjt/d. Makstime 28 kjt/t. 

 
Samlet ÅDT/makstime. Etter utbygging og framskrevet 10 år: 
 
 

Veg 

Etter utbygging Framskrevet 2023 

ÅDT Makstime ÅDT Makstime 

Askveien 4 970 kjt/d 670 kjt/t 6 015 kjt/d 810 kjt/t 
Holmboes gt 5 035 kjt/d 680 kjt/t 6 090 kjt/d 825 kjt/t 
St Olavs gt 3 220 kjt/d 435 kjt/t 3 900 kjt/d 525 kjt/t 
 
 
Atkomster 
 
I dag har gjeldende eiendommer hver sine atkomster i eiendomsgrensen mellom seg, samt en 
avkjøring til parkeringsområdet i sydvest. Avkjøringen til St Olavs gt 9 er også felles med 
eiendommene St Olavs gt 1,3,5 og 7, samt Flattums gt 2. Disse atkomstene og atkomsten til  
 
Kubens parkeringshus er markert med piler på ortofoto på neste side. 
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Ut fra eksisterende bruk av de aktuelle eiendommene samt opplysninger gitt av Kuben om 
deres besøkstall vil en anta de ulike avkjøringene har følgende trafikktall (sum inn/ut): 
 

 
 
 
 
 
 

 
Prosjektet legger opp til at den nye avkjøringssituasjonen blir slik som vist på neste side: 

Atkomst Totalt pr døgn Makstime 

Parkeringsplass syd 60 8 
Gnr 45/28 20 3 
Gnr 45/37 m fl 80 10 
Kuben 2 600 350 
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Som en kan se så vil denne gjøre følgende endringer i dagens avkjøringer: 
 

1. Avkjøringen i sydvest fra det som i dag er parkeringsplass saneres. 
2. De to avkjøringene som ligger helt inntil hverandre i grensa mellom bnr 28 og bnr 37 m.fl. 

separeres og begge flyttes lenger nord, dvs ca  20-25m lenger vekk fra krysset og 
innkjøringen til Kuben.  

 
 

Trafikkmengder avkjøringer. 

 
Med basis i de som benytter dagens avkjøringer og nytt bygg med ulike funksjoner og bruk av 
parkeringskjeller kan trafikken i eksisterende og nye avkjøringer kunne sammenstilles slik: 
 

 

Atkomst 

Dagens Etter utbygging 

Totalt pr døgn Makstime Totalt pr døgn Makstime 

Parkeringsplass syd 60 8 0 0 
Gnr 45/28.  
Fra nytt garasjeanlegg. 

20 3  
160 

 
20 

Gnr 45/37 m fl.  
Ny er flyttet. 

80 10  
100 

 
12 
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Fra dagens ca 160 kjt/d økes trafikken i avkjøringene altså til ca 260, en økning på ca 100 
kjt/d.  
 
Men som beskrevet foran, blir antall avkjøringer redusert fra tre til to, de to som ligger helt 
inntil hverandre separeres slik at gående kan krysse dem i to etapper, og utkjøringsstedene 
flyttes unna krysset med Fv35 og innkjøringen til Kuben, samt at sikten mot nordvest i St 
Olavs gt forbedres.  
 
Den korte fortausdelen mellom de to avkjøringene bør markeres fysisk ved at de heves over 
kjørearealet, slik at de blir forbeholdt gående. 
 
Det kritiske er sikt og trafikksikkerhet for både kjørende og gående ved atkomsten fra St 
Olavs gt og over fortauet. Dessuten at ventende biler ikke blir stående og stenge trafikken på 
fortauet. Dvs at det bør være fri oppstilling i en lengde av 5m fra fortauets indre kant til en 
eventuell port inn til parkeringskjelleren. Frisikt i avkjøringene må også ivaretas (4x54m), slik 
plankartet viser. 
 
I forhold til trafikken i St Olavs gt vil avkjøringene utgjøre ca 8%. Denne trafikkmengden 
tilsier ingen spesielle krav til utforming, utover hjørneavrundingsradius på 4m. 
 
En har beregnet krysskapasiteten i krysset St Olavs gt x Fv35 til å bli B=0,4, dvs godt under 
anbefalt grense på B=0,8. 
 
 
Parkering. 
 
I dag er det ca 25 tilgjengelige parkeringsplasser innen planområdet. I disse inngår ca 16 
eksterne plasser som ikke er knyttet spesielt til eksisterende bebyggelse/virksomheter, men 
som mot avgift kan benyttes fritt. 
 
Parkeringsbehov for de nye boligene samt næringsdriften innenfor planområdet ivaretas med 
stor parkeringskjeller som viser 44 stk plasser hvorav 2 stk HC-plasser, samt 8 stk på 
terrenget i bakgården. En av disse er vist som HC-plass. Totalt 52 stk. I parkeringskjelleren er 
det avsatt 36 plasser til boligene (1 til hver i hht parkeringsforskriften) og 8 til 
næringslokalene, som utgjør ca 750m2 næring i form av kontorer/helseservice. 
 
De 8 plassene på bakkenivå vil kunne benyttes fritt.  
 
For besøkende til næringsdelen vil de alminnelige parkeringsplassene i sentrum kunne 
benyttes, også de i nabobygget Kuben. 
 
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 
 
Parkering for sykler er det rikelig plass til i kjelleren, der det også er boder. Korttidsparkering 
utendørs er vist på situasjonsplanen. 
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Interntrafikk. 
 
Interntrafikken kan deles i to, den inn og ut av parkeringskjelleren og den som går inn i 
bakgården og som også er felles atkomst med naboeiendommene nord for planområdet. 
 
Trafikken nede i parkeringskjelleren er uproblematisk dersom en ivaretar nødvendige 
geometriske krav til svingradier, bredder på felt og parkeringsplasser, samt stigninger.  
 
Nordre avkjøring benyttes til trafikken i bakgården og videre inn til naboeiendommene nord 
for planområdet.  
 
Trafikken inn til sistnevnte eiendommer kan kjøre uhindret inn fra nevnte atkomst. 
 
Indre gård har funksjonene parkering miljøstasjon/felles avfallsbeholdere, samt varelevering. 
Snumulighetene for lastebiler, inkludert avfallsbilene, er avhengig av atkomsten til de nevnte 
naboeiendommene, da å snu inne i bakgården ikke blir mulig på andre måter. Den løsningen 
bør derfor ivaretas i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
 
 
Kollektivtilbud 
 
Det er busstopp i Askveien ved krysset med Telegrafalleen, dvs ca 80 m unna boligatkomsten. 
 
Til bussgata i sentrum er det ca 300 m. Til jernbanestasjonen ca 450m og til drosjene ca 350m 
 
Kollektivtilbudet er så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En finner det derfor ingen 
grunn til å analysere tilbudet nærmere.  
 
 
Gående og syklende. 
 
Bygningen ligger inntil fortau som henger sammen med det øvrige nettet av fortau og gang-/ 
sykkelveger i sentrum.  
 
Kryssing av St Olavs gt er regulert med fotgjengerfelt nede ved krysset med 
Norderhovsgata/Flattums gt. Kryssing av Askveien er regulert med fotgjengerfelt vest for 
krysset med St Olavs gt/Holmboes gt. 
 
Inne på gårdsplassen/parkeringsområdet må det bli blandet trafikk mellom gående og biler 
som manøvrerer til/fra parkeringsplassene, samt til/fra atkomstene. Dette kan være noe 
negativt for mindreårige, men en ser ingen muligheter for å skille trafikantene helt.  
 
Atkomsten til leke-/rekreasjonsområdet blir på baksiden av bygget. Men det er også 
tilgjengelig via fortauet på fremsiden. Lekeområdet vil bli gjerdet inn i forbindelse med at det 
er nødvendig med for støyskjerm mot Askveien. 
 
Tilgjengelige ulykkeregistreringer på VDB viser ingen ulykker i umiddelbar nærhet til gatene 
rundt planområdet. 
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STØY. 

LUFTKVALITET.  

ASKVEIEN 1-3 / ST. OLAVS GT 7-9. 

HØNEFOSS 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

HØNEFOSS, 28.1.2013 

Siv.ing Bjørn Leifsen 
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Forord 

 
Vi har fått i oppdrag fra tiltakshaverne Espen og Ole Langdalen AS og Karlsengården AS å gjøre vurderinger 
av støy og luftkvalitet i forbindelse med regulering av boliger og forretningsbygg i Askveien/St. Olavs gt i 
Hønefoss.  
 
Prosjektet går over to eiendommer skal utføres av to tiltakshavere, men planlegges samtidig av SG 
Arkitektur AS. Mht disse vurderingene vil prosjektene ha like problemstillinger. 
 
Vurderinger og beregninger er utført av Bjørn Leifsen. 
 
 
Hønefoss, 28.1.13 
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FELLES FORUTSETNINGER.  
 

Trafikktall.  

 
Planen viser bygg i fire etasjer. Det er ikke vist støyskjermingstiltak i planen. 
 
Det er benyttet trafikktall Statens vegvesen. Trafikken i St. Olavs gt er estimert. 
 
Vegtrafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. De er som vist i tabellen: 
 
Veg ÅDT Hastighet km/t Andel tunge kjt. % 

St Olavs gt 3 750 50 7 
FV 35 Askveien 5 900 50 7 

 
Øvrige veger har så liten trafikk at de ikke vil gi nevneverdige støybidrag. 
 
Banetrafikken er også fremskrevet i 10 år: 
 

Togtyper BM69 BM73 EL18 Gods El Hastigheter 

Dag/kveld/natt Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na Person gods 

Togmeter/time 4 3 0 42 41 0 46 28 48 23 138 70 60 50 
 
Godstrafikken er hovedsakelig lagt til kvelds- og nattestid og persontrafikken er lagt til dags- og kveldstid. 
 
Da dette området ligger nære Hønefoss stasjon og i skarp kurve er hastigheten satt etter skjønn. 
 
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 ekvivalent støynivå.  
 
 
STØY. 
 
Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 (2012) fra MD.  

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, frittfeltsverdier.  

 Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

Veg 55 Lden 70 L5AF 

Bane 58 Lden 75 L5AF 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av Lden og 
Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på bygning 

gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 
dBA). 
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• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er 
avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy på natten (23-07) 10 
dBA tillegg.  

Verdiene i tabellen er gitt som frittfeltsverdier, dvs uten fasaderefleksjon. Vegene er gitt normal 
døgnfordeling av trafikken.  

Da støyinnfallet fra veg og jernbane blir fra to ulike kanter, og prosjektet ligger svært nære byområde og 
trafikknutepunkter, antar vi at det ikke er aktuelt å skjerpe grenseverdiene pga sum støy fra flere kilder. 

En har ikke vurdert mulig støy fra tekniske installasjoner fra nabobygg, f.eks Kuben. 

 

Resultater. 
 
Vegtrafikkstøy. 
 
Vi har beregnet utestøy som enkeltpunktberegninger for alle fasadene til byggene samt for lekeområdene. Se 
vedlagte resultatkart. 
 
Resultatene uten støytiltak viser at støynivå i Lden blir høyere enn grenseverdien langs fasadene mot vegene 
og kortfasaden mot sydvest. Mot vegene blir støynivået ca 66-68,5 dBA, for kortfasaden mot sydvest ca 61-
62 dBA og vekk fra vegene, dvs mot jernbanen, ca 43-49 dBA. 
 
Maksimalt støynivå overskrides i alle fasader unntatt den mot jernbanen. Men det er usikkert om 
retningslinjenes krav til maks 70 dBA kommer til anvendelse her pga lave trafikktall for tyngre kjøretøy om 
natten. Maksimalnivå gjelder dersom det er en del nattrafikk med tunge kjøretøy.  
 
For de avsatte lekeområdene blir støynivået ca 65-68 dBA målt i Lden.  
 
 
Banestøy. 

 
Vi har beregnet utestøy som enkeltpunktberegninger for alle tre byggene og for lekeområdene. Se vedlagte 
resultatkart. 
 
Resultatene uten støytiltak viser at støynivå i Lden blir høyere enn grenseverdien langs fasadene mot banen og 
kortfasadene. Mot banen blir støynivået ca 54-61 dBA, for kortfasadene ca 54-59 dBA og vekk fra banen, 
dvs mot vegen, ca 54-58 dBA. At støynivået er såpass høyt på motsatt side av banen skyldes store fasader på 
motsatt side som reflekterer støy tilbake til dette nye bygget.  
 
Merk at støynivået varierer sterkt mellom etasjene. De lavere etasjene får støynivå lavere enn grenseverdien 
Lden=58 dBA. 
 
For de avsatte lekeområdene blir støynivået ca 54-55 dBA målt i Lden, dvs lavere enn grenseverdiene. 
 
Maksimalt støynivå fra bane, dvs retningslinjenes krav til maks 75 dBA, mener vi ikke kommer til 
anvendelse her pga at det ikke er så mange som 10 passeringer av tog på nattestid, dvs mellom kl 23-07.  
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Tiltak. 
 
Utgangspunkt. 

 
I dette tilfellet ligger planområdet svært sentralt i byen, noe som i slike saker ofte medfører 
vanskelige støyforhold, men der boligetablering også er ønskelig. Støyretningslinjene åpner for at 
dersom det ikke lar seg gjøre å sikre støyforhold i tråd med grenseverdiene i tabell 3 i 
støyretningslinjen, kan kommunen vurdere å akseptere avvik fordi området ligger i gangavstand til 
kollektivknutepunkt. Dette må i så fall fastsettes gjennom bestemmelsene. Videre vil det da bli satt 
krav til at minst 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet, herunder minst ett 
soverom, må sikres vindu i fasade i tråd med tabell 3. Videre må det stilles krav om dokumentasjon 
på ivaretakelse av støykrav ved søknad om byggetillatelse. (Fylkesmannen i Buskerud har anvendt 
en slik løsning ved en annen plan i Hønefoss). 
 
Ovenstående blir derfor utgangspunktet for å beskrive mulige tiltak, som et supplement til de 
vanlige grenseverdiene i T-1442 (2012). 
 
 
Vegtrafikk. 
 
Støyskjerm langs veg er både uaktuelt og lite effektivt, med så kort avstand mellom veg og bygg og så 
mange etasjer. 
 
Vi har beregnet støyskjermingstiltak for lek-/uteområdene. Se egen utskrift. Med en skjerm på 2,5m over 
nivået til dette området vil støynivået dere komme under Lden=55 dBA.  
 
Støynivået på balkonger må vurderes særskilt. I en situasjon der en får støy fra to sider vil dette kreve 
spesielle løsninger. Dette er omtalt helt til slutt i denne rapporten, da det angår både støy fra bane og trafikk, 
og på begge sider av bygget. 
 
 
Banetrafikk. 

 
Skjerm langs banen er uaktuelt pga at den ligger på en smal fylling og ellers måtte være svært lang for å få 
noen virkning. 
 
Lekeområdene vil få støynivå lavere enn Lden=58 dBA fra bane. Skjerming mht bane er derfor ikke 
nødvendig. 
 
Eventuelle balkonger på fasade som er vendt mot jernbanen bør skjermes. Jfr omtalen til slutt i dette kapitlet.   
 
 
Innestøynivå. 

 
Krav til innestøynivå for boliger er Lekv=30 dBA og Lmax=45 dBA. En «normal» fasade etter dagens 
byggeforskrifter vil dempe støynivået minimum 29 dBA. Dvs at for et utestøynivå på over Lekv=59 dBA bør 
det gjøres gjennomgangsberegninger av de enkelte soverom, kjøkken og stuer. Da dette inntrer i alle fasader 
med støy enten fra veg eller bane må en kontrollberegne alle disse rommene. 
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Balkonger. 
 
I dette prosjektet, og i tilsvarende prosjekter i tettbygd strøk, er balkongene ofte det viktigste uteområdet. 
Spesielt er det tilfelle der det er mang etasjer med boliger i de øvre av disse. 
 
Det er vanlig å kunne skjerme balkonger helt, ved hele men åpningsbare glassvegger, eller ved å forhøye et 
vanlig tett rekkverk med glassfelt opp til ca 1,7m. I sistnevnte tilfelle kan en også lage løsninger der disse er 
mulig å vippe ned. En løsning ved forhøyet rekkverk fungerer bra når kilden (vegen/banen) ligger i en bratt 
vinkel ned fra balkongene, slik som trafikkstøyen fra Askveien/St Olavs gt opp til balkongene på denne 
siden.  
 
Men der kilden (banen) som i dette tilfellet også kommer på høyde med balkongene (banesiden), måtte en 
forhøyelse av rekkverket være enda høyere enn 1,7 m og nesten helt opp til balkongtaket. 
 
Den første løsningen med hele glassfelt blir av myndighetene betraktet som vinterhager; dvs rom og ikke 
som uteområder. Velger en å holde de helt eller nesten helt lukket, kan klimaet inne der om sommeren bli for 
varmt og med dårlig luft. 
 
Prefabrikkerte løsninger er som oftest basert på skyvbare elementer som en gjør skjermingen meget god (helt 
lukket), eller dårlig når en åpner dem. Da vil en få et lydnivå på balkongen som om en ikke hadde skjerming. 
 
For å få en mulighet til både å skjerme for lyd med også å ha nok luft og ikke for varmt, kan det lages 
løsninger der deler av balkongen er åpen og deler er skjermet, og at det ikke er nødvendig med fullstendig 
lukking av balkongarealet. På veggen bak den skjermede delen kan en dessuten da ha vinduer i rom med 
såkalt støyfølsom bruk som kan åpnes i en sone med tilfredsstillende utvendig støynivå. 
 
Prinsippet for en slik løsning er vist i skissen nedenfor. Et vilkår for at et slikt prinsipp skal være effektivt er 
at veggene er absorbente. 
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Konklusjon. 
 
Bygningen ligger støyutsatt med støy fra to kanter. Men det er mulig å skjerme uteområdene inkludert 
balkongene på en slik måte at både innestøynivå og utestøynivå kan bli tilfredsstillende. Dette må 
prosjekteres og konkret dokumenteres ved søknad om byggetillatelse.   
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LUFTKVALITET. 

 

Forutsetninger og metode. 
 
Programmet VLUFT versjon 6.03 er benyttet til beregningene.  
 
Inngangsdata er trafikkdata som opplyst fremst i rapporten. En har beregnet punkter i fasadene nærmest 
vegene samt representative punkter i bygg og på lekeområde. I alt 5 stk. Se vedlagte kart som viser 
disse. 
 
Vi har beregnet konsentrasjoner i representative punkter i bygget, dvs to punkter midt i bygget i de tre 
lavest etasjene. Forskjellen på punktene er om de ligger nærmest Askveien eller St Olavs gt. Dessuten et 
pkt (nr 7) for lekeplass/uteområde. Se illustrasjonen. 
 

 
 
Bakgrunnskonsentrasjonen er satt i hht NILU’s standardverdier for Buskerud i programmet VLUFT. 
Disse avspeiler langtransportert forurensning. Kaldstartssoner og områdetype er satt til" tett 
bebyggelse", som svarer til beliggenheten og størrelsen på byen. 
 
Beregningene i VLUFT er generelt såkalt ”konservative”, dvs at de beregner med god sikkerhetsmargin. 
De beregnede resultater blir derfor gjerne noe høyere enn det en vil kunne måle over tid.  
 
VLUFT beregner i forhold til statistiske værsituasjoner over mange år. Det medfører at en i år med 
unormalt lange inversjonsperioder kan få høyere verdier for verste døgn- og timesmiddel enn her 
beregnet. 
 
En har gått ut fra en andel piggfrie dekk i år 2023 på 50%, dvs et forsiktig anslag. 
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I programmet er det forutsatt at effekten av renhold på dannelsen av svevestøv er meget beskjedent.  

Forskrifter og grenseverdier 

 
Det er nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging fra MD, T-1520.  
 
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny 
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.  
 
 

 

Komponent 

Luftforurensningssone 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år 
NO2 40 µg/m3 vintermiddel3 40 µg/m3. Årsmiddel 
  

Helseeffekter Personer med alvorlig 
luftveis- og hjertekarsykdom 
har økt risiko for forverring 
av sykdommen. 
 
Friske personer vil 
sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis– og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
helseeffekter. 
Blant disse er barn med luftveislidelse 
og eldre med luftveis- og 
hjertekarlidelser mest sårbare. 
 

Resultater luftkvalitet. 

 
Resultatene i detalj er vist i vedlagte programutskrift. 
 
Sammenstilling av resultatene: 

 
 
 
 
 

 
Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at den nye bebyggelsen mht PM10 svevestøv vil 
ligge i gul sone (dvs < 35µg/m3), på grensen til rød sone. De deler av bebyggelsen som ligger nærmest 
Askveien vil være noe mer utsatt enn de som ligger lenger nord, langs St Olavs gt. Programmet viser 
ingen forskjell på lavere og høyere etasjer, men det kan nok i praksis være litt forskjell på det. Dessuten 
er området relativt høyt over resten av sentrum med god utlufting. Da VLUFT som nevnt også beregner 
konservativt, vil en kunne betrakte dette prosjektet å ligge i gul sone., 
 
Mht NO2 nitrogenoksider finnes det ennå ikke program som beregner vinter- og årsmiddel, slik de nye 
retningslinjene definerer dem. Den 25. høyeste beregnede verdi pr år for NO2 er ca 90µg/m3. Og det gjør 
det litt for usikkert til å fastslå om en også med basis i denne forurensningskomponenten blir liggende i 
eller utenfor gul/rød sone. Det er mindre trolig at en ligger i rød sone. 
 

Para-

meter 

Rundskriv T-1520 Resultat punkter 

Gul sone Rød sone 1 2 3 4 5 6  7 Ute 

PM10 35µg/m3.  7 døgn/år 50µg/m3.  7 døgn/år 50 50 50 44 44 44 50 
NO2.  40µg/m3.  Vintermiddel 40µg/m3.  Årsmiddel - - - - - - - 
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Det er vanskelig å gjøre noe med forurensningsnivået uten at en endrer trafikktall/-hastighet eller 
plasseringen av bygget. Det er her ikke mulig.  
 
I og med at området ligger nær sentrum og nær trafikknutepunkt gir T-1520 kommunen anledning til å tillate 
utbygging av boliger i slike områder dersom de har angitt alternative grenser. (Pkt 5.2.2).  Siden 
retningslinjene er relativt nye har en ikke registrert at dette er gjort for Hønefoss. Men siden en her er i 
grenseområde for rød sone vil en eventuell vurdering om å nekte utbygging være av formell art. 
 
Et tiltak/råd i denne saken vil være å plassere inntaket til ventilasjonsanlegget nord på bygget og oppå taket 
der. Der er konsentrasjonene lavest. Det bør også være gode støvfiltre. 
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DETALJREGULERING NR.0605 - 369 "HOFSFOSSVEIEN 3" 2. GANGS 
BEHANDLING 
 

Arkivsaksnr.: 11/4767  Arkiv: REG 369  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

96/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_369 detaljregulering for Hofsfossveien 3-5 med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
2. Deler av reguleringsplan nr.127-3 Molvald, vedtatt 22.05.2003, som blir berørt av ny 

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

 

Sammendrag 
Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som planlegges 
revet. Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger i form av 
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til 
eiendommen.  
 
Det ble fremmet innsigelser til planen fra Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud ved 
offentlig ettersyn og høring.  
Det er blitt endret noe i reguleringsbestemmelsene og på plankartet for å imøtekomme 
innsigelsene til Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud. Endringene gjelder å sikre at 
støytiltak for felt B1 og B2 blir ivaretatt, og at det blir sikret fremtidig avkjøring til felt B2 
dersom det i fremtiden tillates flere enn regulerte antall boenheter på felt B2. 
 

Innledning 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for følgende: 
Opprettelse av nye boliger/ny blokkbebyggelse.  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 14.01.2013, sak 
7/13. 
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Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  
- Plankart ”Detaljregulering for Hofsfossveien 1, 3 og 5” i målestokk 1:500, datert 

19.06.13 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 19.06.13 
- Planbeskrivelse datert 26.11.12 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse  
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 127-05, Molvald fra 22.05.2003. 
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er etter innsigelser fra Fylkesmannen i 
Buskerud og Statens Vegvesen: 

 A Endring i reguleringsbestemmelsene §2.1.10 og §2.2.7 Støytiltak.  
Det er gjort vurderinger på støy i forbindelse med planarbeidet for å sikre at 
boenhetene imøtekommer innspill fra Fylkesmannen som går på støyutredning. Det 
skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442, tabell 2. Minimum 50 % av rom til støyfølsom bruksformål i 
hver boenhet, herunder minst ett soverom, må sikres vindu i fasade med støynivå i 
tråd med grenseverdiene i tabell 3 i T-1442. 

 B Krav om at alle boenheter skal ha balkong og/eller privat markterrasse og at 
balkonger kan innglasses er flyttet fra §2.7 til §2.6, slik at det fremgår at balkonger 
ikke inngår i utearealkravet og at balkonger kan innglasses. 

 C Det er blitt endret noe i reguleringsbestemmelsene og på plankartet for å sikre at 
støytiltak for felt B1 og B2 blir ivaretatt, og at det blir sikret fremtidig avkjøring til felt 
B2 dersom det i fremtiden tillates flere enn regulerte antall boenheter på felt B2. 
 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 18.01.13 – 11.03.13. I samme periode ble 
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg. Hovedtrekkene i 
uttalelsene er referert nedenfor.  
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato: 08.03.13 
Fylkesmannen fremmer innsigelse på bakgrunn av manglende støyforhold, og krever at 
reguleringsbestemmelsene må suppleres med følgende forhold for at innsigelse skal kunne 
trekkes: 
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- For et flertall av rom med støyfølsomt bruksformål, inkludert minst ett soverom, skal 
støynivå utenfor vindu tilfredsstille støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442/2012. 

- Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av 
støykravene. 

- Nødvendig støytiltak skal være ferdigstilt før boligene kan tas i bruk. 
- Balkonger som innglasses regnes ikke lenger som uteoppholdsarealer. 

 
Forslagstillers kommentar: 
Alle leiligheter er gjennomgående, og ved hjelp av avbøtende tiltak (støyvoll/støyskjerm) 
mot Soknedalsveien har alle leiligheter én stille side. For alle leiligheter har et flertall av rom 
med støyfølsom bruksformål, inkludert minst ett soverom, støynivå utenfor vindu 
tilfredsstiller støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. 
Støyutredning viser at støy på utearealet for ny bebyggelse i felt B1 er ivaretatt. 
Utearealkravet på 350 m² dekkes på bakkeplan. Dvs. at balkonger ikke regnes med i 
uteoppholdsarealet. 
 
Rådmannens kommentar:  
Det er gjort endringer i reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme innsigelsen til 
Fylkesmannen i Buskerud. Innsigelsen er nå trukket. Brev om innsigelse og trekking av 
innsigelse følger saken som vedlegg.  
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato: 11.03.13 
Statens vegvesen aksepterer ikke at det fortsatt skal være direkte atkomst ut på fv. 35 fra 
felt B2. inntil det skjer en evt. utbygging av Hofsfossveien 1. Vegvesenet krever adkomsten 
stenges og at eksisterende støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet/planområdet 
skjermes. 
Statens vegvesen aksepterer ikke valgte løsning for støyskjerming. Statens vegvesen mener 
det tilsendte materialet er mangelfullt mht. støy, og at støyforholdene på felt B2 vil 
forverres med en støyskjerm ved eiendomsgrense mot felt B1. 
Statens vegvesen mener at krav om 1 p-plass pr. boenhet ikke er tilstrekkelig for å unngå 
parkering ute på fylkesveien og stiller krav om 2 plasser pr. boenhet. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Frisikt er vist på plankartet: Frisikt mot Hofsfossveien er videreført som i gjeldende 
reguleringsplan. Frisikt fra utkjørsel fra felt B2 er 4 m x 45 m og er nå påført plankartet. 
Det fremkommer av reguleringsbestemmelsene at stenging av avkjørsel først må skje ved 
utbygging av felt B2. Vedrørende støy, se tilsvar til Fylkesmannens uttalelse. 
Parkeringskravet forholder seg til Ringerike kommunes parkeringsvedtekt. 
 
Rådmannens kommentar:  
Det er blitt endret noe i reguleringsbestemmelsene og på plankartet for å sikre at støytiltak 
for felt B1 og B2 blir ivaretatt, og at det blir sikret fremtidig avkjøring til felt B2 dersom det i 
fremtiden tillates flere enn regulerte antall boenheter på felt B2. 
Brev om innsigelse og trekking av innsigelse følger saken som vedlegg.  
 
Uttalelse fra Ringerike kommune, teknisk drift utbygging, dato: 21.02.13 
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Teknisk drift Utbygging mener det ikke er satt av nok areal for støyskjerm/støyvoll på 
49/125 (Hofsfossveien 1) Kummer må ikke overfylles. Det gjøres oppmerksom på at 
kommunens VA-ledninger ligger i regulert grøfteareal AV og at det ikke tillates fylling over 
disse. Støyskjerm må ligge min. 4 m fra VA-ledning. Plassering av støyskjerm krever 
omlegging av kommunens VA-ledning. Tilknytningspunkt for vann og avløp til kommunens 
VA-ledninger må avtales med kommunen i forbindelse med rørleggeranmeldelser. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Støyvollen er i revidert forslag til plankart flyttet lenger inn på Hofsfossveien 1, og ligger nå 
parallelt med veien. Forslagsstiller er innforstått med at VA-ledninger må flyttes. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike kommune, avd. byggesak, dato: 29.01.13 
Avd. Byggesak mener at det i § 2.1.5 bør vurderes å ta med i teksten at det ved innsendelse 
av byggesøknad skal terrengprofil innsendes som viser bygningens høyde.   Videre mener 
avd. Byggesak at det i § 2.2.2 kan skrives enebolig i stedet for boenhet, og at det kan 
vurderes å ta ut ”frittliggende småhusbebyggelse” på plankartet. Videre påpeker avd. 
Byggesak at det ikke er lov å angi at bileilighet ikke kan utskilles som egen eierseksjon. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Forslagsstiller mener at så lenge maks gesimshøyde er en eksakt høyde, er det ikke 
nødvendig å stille krav om terrengprofiler utover et snitt gjennom tomta som viser forholdet 
mellom bebyggelse og terreng, samt bebyggelsens høydeplassering og gesimshøyde. Dette 
er dokumentasjon som vanligvis inngår i en rammesøknad, og trengs derfor ikke tatt inn i 
planbestemmelsene. 
”Boenhet” er erstattet av ”enebolig” i § 2.2 og forbud mot å skille ut bileilighet er tatt ut. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Molvald Terrasse, Soknedalsveien 10 og 12, dato: 12.02.13 
Ønsker ikke at planområdet skal kunne benytte lekeplassene i sitt område. 
Etterspør gjesteparkeringsplasser. 
Mener at den angitte skoleruten ikke brukes, men at en trafikkfarlig rute benyttes. Foreslår 
skilting for fotgjengere via Åsveien slik det er henvist til i reguleringsplan for Soknedalsveien 
10 og 12. 
Ber om regulering av gangfelt over Hofsfossveien. 
Ber om at utbygger inngår avtale med sameiet om arbeidstid for støyende arbeid og for 
arbeid som ikke omfattes av lover og regler. 
Forslagstillers kommentar: 
Krav til utearealer dekkes innenfor planområdet, og er ikke avhengig av å benytte lekeplass i 
Soknedalsveien 10 og 12. 
Gjesteparkeringskrav er iht. i gjeldende parkeringsvedtekt.  
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De foreslåtte tiltakene vedr. skilting for gående og gangfelt over Hofsfossveien kan 
gjennomføres av kommunens trafikkavdeling uavhengig av foreliggende reguleringsforslag 
dersom kommunen ønsker en løsning som sameiet i Soknedalsveien skisserer. 
Gjeldende støyretningslinjer vil bli overholdt i forbindelse med gjennomføring av tiltak i 
planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Innspill om skilting for gående og 
gangfelt over Hofsfossveien er oversendt trafikkavdelingen hos tekniske tjenester i 
kommunen.  
 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved 
offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere utredninger og derpå justeringer i planforslaget 
er innsigelsene nå trukket. Innkomne innsigelser til planen fremgår av ovenstående 
høringsuttalelser og rådmannens kommentarer til disse. 
 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 
hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  
 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 
Formannskapet. 

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

Rådmannens vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Innsigelser 

Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen i 
Buskerud og Statens vegvesen. Innsigelsene er nå trukket (se vedlegg) og kommunestyret 
kan gjøre endelig planvedtak. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ved de revideringene som er gjort i planarbeidet vil 
planen bidra til økt tilskudd på boliger i et område som er ettertraktet i Hønefoss. 
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Rådmannen er positiv til utvikling av Hofsfossveien 3-5 som vil kunne gi sentrumsnære 
boliger i et ellers godt etablert boområdet.   
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 
0605_369 ”Hofsfossveien 3-5” vedtas slik det det nå foreligger. 
 

Saksdokumenter: 

 
1.  Plankart 0605_369 Hofsfossveien 3-5, målestokk 1:500, merket ”2.gangsbehandling” 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling” 
3.  Planbeskrivelse datert 26.11.12 
4.  Brev fra Statens Vegvesen datert 11.03.13 Innsigelse.  
5.  Brev fra Statens Vegvesen datert 26.06.13 Trekking av innsigelse. 
6.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud datert 08.03.13 Innsigelse. 
7.  Brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 24.05.13 Trekking av innsigelse. 
8.  Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 14.01.13, sak 7/13. 
9.  Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 14.01.13, sak 7/13. 
10. Høringsuttalelser datert 07.05.13 
11. Reguleringsplan nr 127-05 Molvald, vedtatt 22.05.2003 (tidligere plan)* 
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, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser.* 
15. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 

 
 
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, 04.07.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 369 HOFSFOSSVEIEN 1, 3 og 5  
 
2. Gangsbehandling 
Utarbeidet av Link Arkitektur AS  16.11.2012 
Revidert 19.06.13 
 
1.gangs behandling i planutvalget 14.01.13, sak 7/13 
Offentlig høring 25.01.13 – 18.02.13. 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01 § 5.3 – Rekkefølgebestemmelsen er endret noe for å ivareta støysikring 

ved en evt utbygging på felt B2. 
18.06.13 L.M.W 

    
 

§ 1.  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,   

- Boligbebyggelse- blokkbebyggelse – felt B1 
- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse – felt B2 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjørevei 1,2 og 3 
- Annen veggrunn 

 
I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 
plan- og bygningslovens § 12-7. 
 
§ 2. Bebyggelse og anlegg  
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse – felt B1 
 
1. Formål (1) 
Området skal nyttes til formål boligbebyggelse. 
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2. Boligtype (1,5) 
Innenområdet skal det oppføres boligblokker med til sammen 14 leiligheter.  
     
3. Utnyttingsgrad (1) 
Grad av utnytting beregnes som maks. BRA. Maks tillatt grad av utnytting for hele 
planområdet er angitt på plankartet.  
 
4. Byggegrense (2) 
Trapper i terrenget, markterrasser og levegger på bakkeplan kan ligge utenfor byggegrense, 
men skal ha minimum avstand til nabogrense på 1 m.  
Balkonger kan ligge utenfor byggegrense mot sørvest med inntil 2,5 m. Bygg for 
avfallshåndtering skal plasseres nær innkjørsel, og kan ligge utenfor byggegrense.  
 
5. Byggehøyde (1) 
Maks gesimshøyder er angitt på plankartet. Heis, trapp og oppbygg for tekniske installasjoner 
kan ha en maks. høyde på 1, 0 m over maks. gesimshøyde angitt på plankartet.   
 
6. Takform/utforming (1) 
Bebyggelsen skal ha flate tak. Trappoppgang skal ha en materialbruk som bidrar til en at 
bebyggelsen visuelt fremstår som 2 bygg. Materialbruk og fargebruk skal også brukes som 
virkemiddel for videre underdeling av volumene. Bebyggelsen skal oppføres i mur/puss med 
innslag av tre. 
 
7. Uteareal (2) 
Det skal anlegges et felles uteareal på bakkeplan som lekeareal på minimum 350 m2. Alle 
boenheter skal ha balkong eller privat markterrasse. Private utearealer kan innglasses. 
Takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal skje på egen grunn.  
 
8. Parkering(7)  
Det skal opparbeides 1 parkeringsplass pr. boenhet. Minimum 1 av plassene skal være HC-
plass. 
 
9. Vannbåren varme (8) 
Boligene skal tilrettelegges for vannbåren varme. Bygget skal tilknyttes Hønefoss Fjernvarme. 
 
10. Støytiltak (3 og 4) 
Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-
1442, tabell 2. men med følgende presiseringer: 
Min. 1 soverom i hver leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. Det skal 
installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene. 
For å ivareta støykrav på utearealer etableres kombinert støyvoll/støyskjerm mot 
Soknedalsveien og støyskjerm i nabogrense mot felt B2 ( SS1).  

 
11. Forurensning (3 og 4) 
Det skal i forbindelse med rammesøknad utredes om det foreligger jordforurensning på tomta. 
Evt. forurenset masse skal håndteres forskriftsmessig. 
 
12. Byggesøknad (1 og 2) 
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Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn en utomhusplan i målestokk 
1:200 som redegjør for den ubebygde delen av tomta inkl. parkering, frisikt, sykkelparkering, 
lekearealer/utearealer for boligene, vegetasjon og evt. murer, gjerder og støyskjermingstiltak.  
 
13. Automatisk fredete kulturminner (6) 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminnelovens § 
8, 2. ledd. 
 
§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse – felt B2 
 
1. Formål (1) 
Området skal nyttes til formål boligbebyggelse (jf. pbl § 12-5, pkt. 1). 
 
2. Boligtype (1,5) 
Innen området tillates én boenhet med tillegg av bileilighet på inntil 65 m² BRA. Bileilighet 
tillates ikke utskilt som egen eierseksjon. (jf. pbl § 12-7, pkt.1). 
       
3. Utnyttingsgrad (1) 
Grad av utnytting beregnes som maks. BYA. Maks tillat grad av utnytting for feltet er angitt 
på plankartet.  
 
4. Byggegrense (2) 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense og formålsgrense mot vei. Trapper i terrenget, 
markterrasser og levegger kan ligge utenfor byggegrense, men skal ha minimum avstand til 
nabogrense på 2 m og minimum 12,5 m til midt vei mot Hofsfossveien.  
 
5. Byggehøyde (1) 
Bebyggelsen reguleres med maks gesims- og mønehøyde iht. eksisterende situasjon.   
 
6. Takform/utforming (1) 
Bebyggelsen reguleres med eksisterende takform. 
 
7. Støytiltak (3 og 4) 
Ved etablering av flere boenheter enn angitt over, skal det utføres støytiltak i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2.   
Ved etablering av flere boenheter i felt B2 og etablering av atkomst til felt B2 over felt B1, 
skal det etableres støyskjerm mellom felt B2 og Soknedalsveien med nødvendig høyde for å 
ivareta støyforhold i felt B2 og for å ivareta ovennevnte krav til bebyggelse på felt B1 ved 
fjerning av støyskjerm SS1 mellom felt B1 og B2.  
 
 
§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
 
Anlegg langs Soknedalsveien som Statens vegvesen /kommunen skal overta/og eller ha 
vedlikehold av, skal utføres i henhold til planer som på forhånd er godkjent av Statens 
vegvesen. 
 
§ 4. Hensynssoner   
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§ 4.1 Hensynssone Frisikt -  H190_1 og H190_2 (2, 4) 
Innenfor frisiktssonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende vegers 
planum.  
 
 
§ 5. Rekkefølgebestemmelser   
 

§5.1. Brannvern (10) 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 
§ 5.2. Utomhusarealer (10) 
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent 
utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest 
nærmeste1. mai etter at brukstillatelse er gitt. 
 

§ 5.3. Stengig av eksisterende avkjørsel til felt B2/opparbeiding av ny avkjørsel til felt B2 
over felt B1. (10) 
Dagens kjøreatkomst fra Soknedalsveien opprettholdes inntil det tillates flere enn regulert 
antall boenheter på felt B2/Hofsfossveien 1. Dersom dette skjer skal det etableres avkjørsel til 
felt B2 over felt B1, via felt V3 på felt B1. Da skal støyskjerm SS1 mellom felt B1 og felt B2 
fjernes og støyskjerm SS2 etableres så det blir en sammenhengende støyskjerm mot 
Soknedalsveien.  
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PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL 
DETALJREGULERINGSPLAN  

HOFSFOSSVEIEN 1, 3 og 5  
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PLANBESKRIVELSE 

 
 
 
1. Kort presentasjon av planområdet 
 

 

 

a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk 

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

 
b. Hovedintensjonen i planen 

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

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

 
c. Planavgrensning 

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

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

 
 
d. Eiendomsforhold  

 
 Tomten eies Hole Utbygging- og Eiendomsselskap AS 
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e. Tiltakshaver(e)/ konsulent 

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

 

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

a. Eksisterende bebyggelse og anlegg 

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

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

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

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

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

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur  

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

c. Barn og unge, mye trafikanter og skolevei 

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

 

d. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 

Planområdet har i dag et grønt preg og er opparbeidet med private hager. 
 
 

e. Vann og vassdrag, strandsone m.v 

Planområdet grenser ikke til vassdrag. 
 
 

f. Landskap/ landskapskarakter, topografi, høyde, helning/ retning 

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

 
 

g. Grunnforhold  

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

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

h. Kulturminner  

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

i. Sol-/ vindforhold, lokalklima 

Planområdet er vestvendt og har gode solforhold. 
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j. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy) 

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

k. Dyre og planteliv – biologisk mangfold 

Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 
arter på Direktoratet for naturforvaltningsnettside  ”Artskart/Artsdatabanken”,  
 

 
”Artskart 1.6”: Utdrag fra Direktoratet for naturforvaltnings nettside 
  

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

 
a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

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

b. Universell utforming   

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

c. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 

  Se uttalelse og forslagsstillers kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen. 
 

d. Kommuneplan for Ringerike 

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 
f. Grønn plakat 

Planområdet er i Grønn plakat angitt med ”en del verdi”.  
Planområdet er angitt som boligområde uten tilgang til lekearealer innenfor en avstand på 
200 i ”temaplan Nærlekeplasser” i Grønn plakat. 
Planområdet er ikke avmerket med særlige hensyn på ”temakart Landskap” i Grønn plakat. 
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g. Kommunedelplan for gående og syklende  

I Kommuneplan for gående og syklende vedtatt 1995 er det vist en tracé langs 
Hofsfossveien forbi planområdet Tracéen er navngitt som Rute 5 og er en tracé fra 
Meieriet – Begnamoen og er planlagt med 2-sidig fortau med en samlet bredde på 
kjørebane og fortau på10,5 m. 
 

  

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

 
 
 

4. Hovedinnhold i planen 
 

 

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

funksjoner, kvalitet) 

 

Hofsfossveien 3 og 5 – felt B1: 

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

 
BRA-arealer i illustrasjonsprosjektet i felt B1 

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

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

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

 

 
 
Skisse som viser utearealkravet kan oppfylles. 
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b. Samferdsel og teknisk infrastruktur (legger man vekt på noe spesielt? Kan 

man fokusere spesielt på gang/ sykkel/ kollektiv transport?) 

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

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

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

Oppheving av regulert atkomst til Hofsfossveien 5 

I reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12, er det regulert egen atkomst til 
Hofsfossveien 5. I foreliggende planforslag blir denne atkomsten overflødig og 
foreslås opphevet. 
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c. Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg” (overordnet/ lokal) 

Utbyggingsforslaget i Hofsfossveien 3-5 er i dag eneboligtomter med private hager, 
og utomhusarealene i planforslaget vil opprettholde området grønne preg.  
 

d. Landskapsvirkning (nær/ fjern) 

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

Fotomontasjer som viser forholdet til eksisterende bebyggelse.  
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e. Terrengbehandling, landskapsforming  

Eksisterende boliger i Hofsfossveien 1-5 ligger delvis inn i en tidligere 
jernbanefylling. Eksisterende terreng opprettholdes, og boligenes plassering på 
tomta og innpassing av parkering i underetasje, gir god terrengtilpasning.  
 

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

f. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom) 

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

  

g. Klimatilpasning  

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

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

anlegg og utearealer 

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

Illustrasjonsprosjektet viser en situasjon med 2 m støyskjerm i grensen mot 

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

støyskjerme utearealet. samt innglassing av balkongene for å ivareta støyskjerming 

av balkonger og tilfredsstillende lydnivå utenfor soverom. 

 

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

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

 

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

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

 
a. Universell utforming 

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

a. Forholdet il overordnede planer 

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

b. Bebyggelsesstruktur, høyder og estetikk 

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

 
Snitt som viser høyder i forhold til tilliggende bebyggelse. 
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c. Sol- og skyggeforhold – konsekvenser for tilliggende bebyggelse 

Med unntak av den laveste solen i desember, vil ikke utbyggingen ha konsekvenser 
for sol- og skyggeforhold for boligbebyggelsen øst for Hofsfossveien . 
Hofsfossveien 1 ligger sør for foreslått utbygging, og vil ikke bli berørt av 
utbyggingen mht. solforhold. 
 
 

d. Trafikale konsekvenser 

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

e. Konsekvenser for vann og vassdrag 

Planforslaget berøres ikke av vann og vassdrag. 
 

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

Leifsen. 

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

g. Konsekvenser for grønnstruktur 

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

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

i. Helse og fritid (friluftsliv/ jakt, idrett/ lek) 

Planområdet er ikke tilgjengelig for allmennheten i dag, og berører ingen planer for 
sikring av friluftsarealer, lekearealer eller idrettsarealer for allmennheten.  
 

j. Kulturminner/ kulturmiljø 

 Planforslaget berører ikke kulturminneverdier sør for Soknedalsveien. 
 

k. Konsekvenser for barn og unge 

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

l. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet 

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

m. Konsekvenser for samfunnssikkerhet - Oppsummering av ROS-analyse 

 

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

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

 
Risikoreduserende tiltak 

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

 

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

 

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

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

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

 
Buskerud Fylkeskommune 

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

Forslagsstillers kommentarer: 
Fylkeskommunens innspill er imøtekommet i planforslaget. 

 
Statens vegvesen 

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

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

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

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

 
Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste  

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

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

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

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

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

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

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

 
Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede 
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering. 
 
Ringeriks-Kraft Nett  
Ringeriks-Kraft Nett har ledningsnett i kanten av planområdet og ber om å bli informert 
videre i prosessen for evt. endringer. 
 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 2. gangs varsel 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
26.11.2012, Lysaker 
Link arkitektur AS 
 

Vedlegg: 

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

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

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

 
Arkivsaksnr.: 11/4767-27  Arkiv: REG 369  
 
1.GANGSBEHANDLING 0605 - 369  DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN 
3"  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Forslag til detaljregulering for 0605-369 Hofsfossveien 3 sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 
3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplan: NR 127-3, 

Molvaldområdet, vedtatt 26.06.86, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605-369, 
Hofsfossveien 3 (ny plan). 

 

4. Det tas sikte på å fjerne avkjørelsespil inn til Hofsfossveien 5 ved vedtak av reg. plan nr. 
0605-369, med en mindre endring som vedtas delegert. Avkjøring blir ivaretatt i reg. 
plan nr. 0605-369 

 
 
 
Sammendrag 
Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som planlegges 
revet. Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger/ny 
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til 
eiendommen. 

Innledning 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for nye boliger i form av blokkbebyggelse. 
Forslagstiller Hole Utbygging- og eiendomsselskap AS (HUES AS), har nylig ferdigstilt 2 
boligblokker i Soknedalsveien 10 og 12 og har kjøpt opp Hofsfossveien 3 og 5. HUES 
ønsker å utvikle Hofsfossveien 3 og 5 i tråd med nybyggene i Soknedalsveien 10 og 12. 
Dette er en fortetting som krever ny detaljplan.  
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Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Planområdet ligger nordvest i Hønefoss innenfor et eksisterende boligområde med variert 
boligutnytting med både eneboliger og blokkbebyggelse. Planområdet er avgrenset av 
Soknedalsveien i vest og Hofsfossveien i øst. Planområdet er i dag bebygd med 3 
eneboliger. Forslagstiller planlegger å rive 2 av eneboligene som har adresse Hofsfossveien 
3 og Hofsfossveien 5.  
 
Planforslaget 
Forslag til reguleringsplan for Hofsfossveien 3 er mottatt fra HUES A/S.  
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljregulering for Hofsfossveien 1,3 og 5” i målestokk 1:1000, datert 
19.11.12 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 16.11.12. 
- Planbeskrivelse, datert 19.02.10. 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 127-3, Molvaldområdet fra 26.06.86. 
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til småhusbebyggelse på inntil ¼ del av 
tomtens totale areal, maks 2 etasjer eller maks gesimshøyde på 8 m.  
Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til 
reguleringsplan for området.  
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. HUES A/S er forslagstiller.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 49/136, 49/124 og 49/125.   
 
Innkomne innspill til planoppstart 
Ringerike kommune og HUES A/S varslet, i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.12 og kunngjorde det i 
Ringerikes Blad samme dato, samt på kommunens nettsider. Planområdet ble utvidet til også 
å omfatte Hofsfossveien 1, og planen ble varslet på nytt 07.06.12. Det kom inn totalt 12 
uttalelser. Disse følger saken som uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert 
og kommentert under. 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 1. gangs varsel 

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

 
 
Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, dato:17.02.12 
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Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet, men ber 
om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: 
”Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunens varsles, jmf. Kulturminneloven § 
8, 2. ledd.” 
 
Forslagstillers kommentar: 
Fylkeskommunens innspill er imøtekommet i planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
  
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:03.03.12 
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet og evt. nødvendige endringer av veg- og 
trafikkforhold på riks-/fylkesvei må ivaretas i planarbeidet. Planområdet har atkomst via 
regulert atkomst i reguleringsplan for Soknedalsveien 5-7 der det er stilt krav om at før 
utbygging, skal det gjennomføres trafikkanalyse for å påvise at veisystemet ikke 
overbelastes, og Statens vegvesen ber om dokumentasjon på at dette er gjennomført. Statens 
vegvesen stiller krav om at planen ivaretar stenging av enkeltavkjørsler og at frisiktssoner 
inkluderes i planen. Det påpekes at det normalt også kreves at plangrensen legges til 
senterlinje i vei som berøres, slik at veg- og trafikkforholdene avklares entydig. Statens 
vegvesen krever at det legges inn som rekkefølgebestemmelse at planområdet knyttes til 
regulert atkomst fra Hofsfossveien i plan 319. 
Støyforhold må dokumenteres og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planen.  
Regulert støyskjerm langs fv. 35 må forlenges slik at hele boligområdet støyskjermes, jfr. T-
1442 og TA-2115. For konkret utforming av støyskjerm vises det til Statens vegvesens 
behandling av innsigelse til plan 319 i brev av 16.10.2006.  
Normal byggegrense er 50 m, men det er i tidligere planer i området akseptert byggegrense 
på 15 m. Dette forutsetter at støy og andre miljøforhold er tilfredsstillende. 
Dersom Statens vegvesens innspill ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen, eller dokumentert 
i planen, uttaler Statens vegvesen at det vil kunne medføre innsigelse. 
Statens vegvesen ønsker at 49/125, Hofsfossveien 1 skal tas med i planarbeidet. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet er beskrevet i planforslaget. Kjøre- og 
gangatkomst er ivaretatt i plan 319.  Atkomstforhold i denne planen er dimensjonert for det 
antall boenheter som foreslås i planen. Planen viser stenging av eksisterende avkjørsler til 
Hofsfossveien 5 samt atkomst til Hofsfossveien 1 ved utvidelser utover dagens arealbruk. 
Frisiktssoner er vist i plan 319, men også delvis vist i foreliggende plan.  
Rekkefølgebestemmelse vedr. adkomst er ivaretatt i planforslaget. 
Bebyggelsen foreslås lagt med samme avstand til fylkesvei 172 som tilliggende bebyggelse 
dvs. ca. 12,5 m til midt vei. Lik avstand fra fasadeliv til veg gir en estetisk god løsning for 
gaterommet i Hofsfossveien. Videre fortau på vestsiden av Hofsfossveien er allerede sikret i 
gjeldende reguleringsplan, og foreliggende plan endrer ikke på dette. Arealet mellom 
foreslått bebyggelse og Hofsfossveien/fv. 172 er ikke viktig som uteoppholdsareal, dvs. at 
foreslått plassering av bebyggelse/disponering av planområdet ikke er til hinder for en evt. 
veiutvidelse. Det antas at det er lite realistisk å kreve riving av tilliggende eiendommer. 
Dette tilsier at etablert byggegrense i området bør videreføres i planen. 
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Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra NVE, dato:19.03.12 
NVE opplyser at planområdet ligger i nærheten av 2 områder med risiko for kvikkleireskred, 
og det bør i forbindelse med planarbeidet avklares om det er fare for kvikkleire i 
planområdet. 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 
vurdert basert på foreliggende krav og retningslinjer.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2). 
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt 
bebyggelse. 
Se kap vedr. flomfare. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune, kommunalteknisk tjeneste, dato:23.02.12 
Ny boligbebyggelse forutsetter muligens støyutredning. 
Atkomstmulighet fra Hofsfossveien over planområdet for gnr. 49/bnr. 125 (Hofsfossveien 1) 
må sikres. 
Krav til avstand fra bygg og kommunale VA-ledninger er 4 m. Dersom avstanden blir 
mindre, må ledningene evt. flyttes. Kravet til brannvann er 50l/s med maks. slangeutlegg på 
100m. Det opplyses at begge kravene over ser ut til å være ivaretatt. 
Kommunen ønsker tilknytning til kommunens vann- og avløpskummer nordvest for 
Hofsfossveien 3 og 5. 
Det vises til at fremføring av fjernvarme til området er under prosjektering. 
 
Forslagstillers kommentar: 
De 2 første punktene er ivaretatt i planarbeidet. Øvrige punkter følges opp i byggesaken. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune, trafikkrådet, dato:12.03.12 
Det må etableres gangfelt for kryssing av Hofsfossveien 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Forslagsstiller mener at gangfelt kan etableres uten reguleringsplan, og er åpen for at 
trafikkmyndigheten etablerer dette. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune, Råd for funksjonshemmede, dato:07.03.12 
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering. 
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Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett, dato:19.03.12 
Ringeriks-Kraft Nett har ledningsnett i kanten av planområdet og ber om å bli informert 
videre i prosessen for evt. endringer. 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 2. gangs varsel 
Statens vegvesen      datert 03.07.2012 
Fylkesmannen i Buskerud     datert 18.06.2012 
Ringerike kommune ved Kommuneoverlegen  datert 25.06.2012 
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning datert 25.06.2012 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:03.07.12 
Det ble etter 1. gangs varsling av planarbeidet (02.05.2012) avholdt møte med Statens 
vegvesen der det ble avtalt at det skulle utarbeides en ny støyutredning som skulle sendes 
Statens vegvesen ved varsel om ny oppstart.  
Statens vegvesen ber om at innpill i uttalelse av 02.03.2012 blir lagt til grunn for 
planarbeidet.  Og viser i tillegg til nye retningslinjer for støy og luftkvalitet. 
Statens vegvesen mener at oversendt støyutreding er mangelfull, og ut fra oversendt 
materiale krever Statens vegvesen fortsatt at direkte atkomst fra fv. 35 stenges og at 
eksisterende støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet nå støyskjermes.  
Det er skifte av fartsgrense ved innkjøring til eiendommen 49/125 (Hofsfossveien 1) og 
Statens vegvesen mener at bruken av eiendommen synes å ikke være i tråd med gjeldende 
plan (enebolig). Faktisk bruk av eiendommen tilsier at det må reguleres 4x70 m frisikt. 
Det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om evt. forlengelse av 
støyskjerm. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Nye retningslinjer for støy og luftforuresning er lagt til grunn for planen.  
Ved gjennomføring av ny bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 vil ikke støyskjerm forlenges 
langs Soknedalsveien utover allerede regulert støyskjerm. Det er i planen lagt til grunn en 
frisikt på 4x40 m, dvs. ca. det som vil være mulig å få til med etablerte støyskjermer.  
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen registrerer at Statens vegvesen mener at støyskjerming og frisikt er mangelfullt 
utredet, og vil be om ytterlige utredninger i høringsperioden.  
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato:18.06.12 
Fylkesmannen viser til tidligere uttalelse ved 1. gangs varsel om oppstart. I tillegg vises det 
til T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Luftkvalitet er utredet og er ikke i konflikt med grenseverdiene i retningslinje T-1520. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune ved kommuneoverlegen, dato:25.06.12 
Kommuneoverlegen ber om at fellesarealene tilrettelegges med felles uteplasser for 
rekreasjon og sosiale møteplasser, trygge lekeplasser skjermet for forurensning og med 
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akseptable sol- og skyggeforhold og i le for vær og vind. Utearealene må utformes med 
universell utforming, herunder allergivennlig beplantning. En andel leiligheter må være 
universelt utformet. 
Det sies videre at planarbeidet må sikre trygg gang- og sykkelvei til Hønefoss sentrum, og at 
ivaretakelse av vassdrag og grøntområder må ivaretas for å sikre rekreasjon. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Planforslaget ivaretar alle kommuneoverlegens innspill, med unntak av det som berører 
gang og sykkelvei til Hønefoss sentrum, da det ikke anses at det er relevant at en så liten 
plan skal ivareta en så stor planoppgave. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune ved miljøvernrådgiver/forurensing, dato:25.06.12 
Da det er funnet forurensning i grunnen på omkringliggende tomter, må dette undersøkes. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Det er stilt krav i planbestemmelsene om at jordforurensning skal kartlegges ved søknad om 
rammetillatelse. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til bolig.  
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. 
 
Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med en del verdi. I 
henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av 
tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 
 
Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet. Det er vist en trasé langs Hofsfossveien som er navngitt Rute 5 og er en 
trasé fra Meieriet – Begnamoen og er planlagt med 2 – sidig fortau. Fortau på østsiden av 
Hofsfossveien er opparbeidet, mens fortau på vestsiden er regulert i reguleringsplan for 
Movald, 127-05, men er ikke opparbeidet. 
 
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. 
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Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
 
Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 
Området har fra før en blanding av blokkbebyggelse og eneboliger. Valg av boligtype, som 
forslagstiller ser for seg, passer bra inn i området som fra før har variert bebyggelse av både 
eneboliger og blokkbebyggelse. Planen vil øke strøkets karakter i en positiv retning og vil 
bidra til en fortetting av sentrumsnære boliger.  
Rådmannen er ikke i tvil om det er rett å rive bygningene som står på tomtene i dag for å få 
til et helhetlig boligmiljø i Hofsfossveien.   
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
Omfanget er beskjedent, og de viktigste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå 
foreligger. 
 
Lekeplasser 
Lekeplass for planområdet er vist i planforslaget. Det vil også være mulig for beboere å 
bruke lekeplass og område avsatt til lekeareal i Soknedalsveien 10-12.   
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent 
utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest 
nærmeste 1. mai etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. 
 
Infrastruktur 
Planen vil få utkjøring til fylkesvei Hofsfossveien. Avkjøringen vil benyttes sammen med 
prosjektet Soknedalsveien 10-12. Reg. plan: 319 Soknedalsveien 10-12. 
Parkering og adkomst for de eksisterende boligene vil ikke bli berørt av planen. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  
 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Planområdet er vestvendt og har gode solforhold. Planområdet har vært benyttet som 
boligtomt, men er en tidligere jernbanefylling. Luftdrag langs Begna bidrar til god 
luftgjennomstrømning og luftkvalitet. Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte 
arter, truede arter eller nær truede arter.  
 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
Grunnforhold: 
Forslagstiller har fått utarbeidet en rapport av Geostrøm som omfatter geotekniske forhold. 
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt 
bebyggelse.  
Flom: 
Ved en eventuell vannføring på 1100m3/sek i Begna (tilsvarende 200-årsflom), vil 
vannstand ved målepunkt V.M 5 ligge på kote 89.46. 
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Bebyggelsen i Hofsfossveien 3 og 5 med laveste gulvnivå på ca. kote 90.5, vil fortsatt ligge 
betryggende over flomvannet. Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging for 
vannbåren varme og at takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal skje på egen 
grunn. 
Støy: 
Det er i bestemmelsene presisert at det stilles krav om at minimum ett soverom i hver 
leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. I tillegg stilles det krav 
om at det skal installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene. Det foreslås støyskjerm 
langs nabogrensen mot Hofsfossveien 1. Dersom denne bygges i 2 m høyde, vil utearealene 
på Hofsfossveien 3-5 i sin helhet bli skjermet, men for å oppnå tilfredsstillende lydnivå på 
balkong og utenfor soverom mot sørvest i 3. etg., må støyskjerm mot Soknedalsveien og i 
nabogrense mot Hofsfossveien 1 ha høyder på 0,5-1,0 m høyere enn dagens støyskjerm mot 
Soknedalsveien (høyest i grensen mot Hofsfossveien 1). 
Luftkvalitet:  
Det er gjort beregninger av luftforurensning. Beregningsresultatene viser at planområdet 
ligger langt under grenseverdiene som er fastlagt i de nye retningslinjene for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  
 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til utvikling av Hofsfossveien 3, som vil kunne gi sentrumsnære 
boliger i et område som har blitt jevnlig utbygd de senere år. Utbygging av Hofsfossveien 3 
vil bidra til fortetting i et område som er sentralt og med kort vei til både by og friluftsliv. 
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til tog og busstasjon, og bruk av kollektiv trafikk 
ligger da godt til rette for boligene.  
Planen vil bidra til tilskudd av boliger i et sentrumsnært område i Hønefoss. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_369 
detaljregulering for ”Hofsfossveien 3” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
Trykte vedlegg: 
1.  Forslag til plankart, datert 19.11.12 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 16.11.12 
3.  Planbeskrivelse, datert 19.02.10 
 
Utrykte vedlegg: 
4.  Støyutredning og utredning av luftforurensing, datert 02.11.12 
5.  Geoteknisk rapport, datert 22.05.12 
6.  ROS – analyse, datert 20.09.12 
7.  Tinglyst heftelse som sikrer felt B1 veirett over gnr. 49 bnr. 2. 
8.  Reguleringsplan 127-3, Molvaldområdet med tilhørende bestemmelser, vedtatt 26.06.86. 
9.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
10. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
11. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser. 
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12. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 27.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 11/4767-29  Arkiv: REG 369  

 

Sak: 7/13 

 

1.GANGSBEHANDLING 0605 - 369  DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN 3"  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605-369 Hofsfossveien 3 sendes på høring og legges 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplan: NR 127-3, 

Molvaldområdet, vedtatt 26.06.86, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605-369, 

Hofsfossveien 3 (ny plan). 
 

4. Det tas sikte på å fjerne avkjørelsespil inn til Hofsfossveien 5 ved vedtak av reg. plan 

nr. 0605-369, med en mindre endring som vedtas delegert. Avkjøring blir ivaretatt i 

reg. plan nr. 0605-369. 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Ringerike kommune  
Areal- og byplankontoret  
Postboks 123 
3502 Hønefoss 
    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Vår ref./saksnr.:60973       Dato:  07.05.2013 

 

 

VEDR.: Vedr. innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn av forslag til 
reguleringsplan for Hofsfossveien 1,3 og 5 (plan 369) – forslag til 
endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn 

 

Innkomne uttalelser 
Ved offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Hofsfossveien 1,3 og 5 innkom 4 
uttalelser: 

 Fylkesmannen i Buskerud datert 08.03.2013 

 Statens vegvesen datert 11.03.2013 

 Ringerike kommune, Teknisk drift Utbygging datert 21.02.2013 

 Ringerike kommune, avd. byggesak datert 29.01.2013 

 Sameiet Molvald Terrasse, Soknedalsveien 10 og 12 datert 12.02.20113 
 
 

Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen uttaler at dersom det skal gjøres avvik fra anbefalte støygrenser, må det stilles vilkår 
om gjennomgående leiligheter med en stille side og en planløsning som lokaliserer et flertall av rom 
før støyfølsom bruk til den stille siden. Fylkesmannen fremmer innsigelse på bakgrunn av manglende 
støyforhold, og krever at reguleringsbestemmelsene må suppleres med følgende forhold for at 
innsigelse skal kunne trekkes: 

- For et flertall av rom med støyfølsom bruksformål, inkludert minst ett soverom, skal støynivå 
utenfor vindu tilfredsstille støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets retningslinje T-
1442/2012. 

- Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av 
støykravene. 

- Nødvendig støytiltak skal være ferdigstil før boligene kan tas i bruk. 
- Balkonger som innglasses regnes ikke lenger som uteoppholdsarealer. 

Fylkesmannen ber kommunen vurdere krav om opparbeidelse av fortau 

Fylkesmannen mener at det må foretas en mer konkret gjennomgang av hvordan  §§ 8-12 i 

Naturmangfoldsloven er vurdert og fulgt opp.  
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Forslagsstillers kommentar:  

- Alle leiligheter er gjennomgående, og ved hjelp av avbøtende tiltak (støyvoll/støyskjerm) mot 
Soknedalsveien har alle leiligheter én stille side. For alle leiligheter har et flertall av rom med 
støyfølsom bruksformål, inkludert minst ett soverom, støynivå utenfor vindu tilfredsstiller 
støygrense i tabell 3 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012.  
Dette er dokumentert i oppdatert støyutredning. Vedlagte følger også leilighetsplaner påført 
støyverdier utenfor fasade både for situasjon med støyskjerm mot Soknedalsveien/langs 
nabogrense til Hofsfossveien og for sammenhengende støyskjerm mot Soknedalsveien. (Det 
er her vist støysituasjon kun for 2. og 3. etasje, da støysonekartene viser at støynivå for 1. 
etg. er ivaretatt). 
 

- Støyutredning viser at støy på utearealet for ny bebyggelse i felt B1 er ivaretatt.  
 

- Videreføring av støyskjerm langs Soknedalsveien inn på område B2 nå vil kunne gi dårligere 
siktforhold for eksistterende utkjøring og kommer derfor først til utførelse når det skjer evt. 
endringer på B2. Støykravene i Hofsfossveien 1 ivaretas derfor først ved evt. utbygging av 
eiendommen.Støyskjerm i grense mellom B1 og B2 utformes slik at refleksjon tilbake mot B2 
ikke vil oppstå (Støyskjerm med absorberende materiale). Dette vil forhindre en forverring av 
støysituasjonen sett i forhold til dagens situasjon. 
 
Fylkemannens innspill til reguleringsbestemmelser er ivaretatt i revidert forslag til 
reguleringsbestemmelser. Forslagsstiller mener derfor at det foreligger grunnlag for at 
Fylkesmannens innsigelse kan trekkes. 
 

- Utearealkravet op 350 m² dekkes på bakkeplan. Dvs. at balkonger ikke regnes med i 

uteoppholdsarealet.  

 
- Hofsfossveien 3-5 er opparbeidet med gårdsplass og hagearealer, og så lenge det på 

kommunens nettside eller på Direktoratet for naturforvaltnings nettside ikke foreligger 
informasjon om naturmangfold som bør bevares, mener forslagsstiller at §§ 8-12 i 
naturmangfoldslovens er tilstrekkelig vurdert. 

 
 
Statens vegvesen  
Vegvesenet mener at det mangler dokumentasjon på frisikt. 

Statens vegvesen fremmer innsigelse pga. følgende forhold: 
Statens vegvesen aksepterer ikke at det fortsatt skal være direkte atkomst ut på fv. 35 fra felt B2. 

inntil det skjer en evt. utbygging av Hofsfossveien 1. Vegvesenet krever atkomsten stenges og at 

eksisterende støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet/planområdet skjermes. 

Statens vegvesen aksepterer ikke valgte løsning for støyskjerming. Statens vegvesen mener det 

tilsendte materialet er mangelfullt mht. støy, og at støyforholdene på felt b2 vil forverres med en 

støyskjerm e eiendomsgrense mot felt B1. 

Statens vegvesen mener at krav om 1 p-plass pr. boenhet ikke er tilstrekkelig for å unngå parkering 

ute på fylkesveien og stiller krav om 2 plasser pr. boenhet. 
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Forslagsstillers kommentar:  

- Frisikt er vist på plankartet: Frisikt mot Hofsfossveien er videreført som i gjeldende 
reguleringsplan. Frisikt fra utkjørsel fra felt B2 er 4 m x 45 m og er nå påført plankartet. 

- Det ble 27.04.2012 avholdt møte med Statens vegvesen. Det fremkommer av referatet at 
stenging av avkjørsel først må skje ved utbygging av Hofsfossveien 1. (Se vedlagte referat). 

- ”Vedr. støy, se tilsvar til Fylkesmannens uttalelse. 
- Parkeringskravet forholder seg til Ringerike kommunes parkeringsvedtekt. 

 
 

  
Ringerike kommune, Teknisk drift Utbygging  
 
Teknisk drift Utbygging mener det ikke er satt av nok areal for støyskjerm/støyvoll på 49/125 

(Hofsfossveien 1) 

Kummer må ikke overfylles. Det gjøres oppmerksom på at kommunens VA-ledninger ligger i regulert 

grøfteareal AV og at det ikke tillates fylling over disse. Støyskjerm må ligge min. 4 m fra VA-ledning. 

Plassering av støyskjerm krever omlegging av kommunens VA-ledning. 

Tilknytningspunkt for vann og avløp til kommunens VA-ledninger må avtales med kommunen i 
forbindelse med rørleggeranmeldelser. 
 
Forslagsstillers kommentar:  

- Støyvollen er i revidert forslag til plankart flyttet lenger inn på Hofsfossveien 1 , og ligger nå 
parallelt med veien. 

- Forslagsstiller er inneforstått med at VA-ledninger må flyttes. 
 
 
 
 

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, Byggesaker  
 
Avd. Byggesak mener at det i § 2.1.5 bør vurderes å ta med i teksten at det ved innsendelse av 

byggesøknad skal terrengprofil innsendes som viser bygningens høyde.   Videre mener avd. Byggesak 

at det i § 2.2.2 kan skrives enebolig i stedet for boenhet, og at det kan vurderes å ta ut ”frittliggende 

småhusbebyggelse” på plankartet. Videre påpeker avd. Byggesak at det ikke er lov å angi at 

bileilighet ikke kan utskilles som egen eierseksjon. 

Forslagsstillers kommentar:  
- Forslagsstiller mener at så lenge maks gesimshøyde er en eksakt høyde, er det ikke 

nødvendig å stille krav om terrengprofiler utover et snitt gjennom tomta som viser forholdet 
mellom bebyggelse og terreng, samt bebyggelsens høydeplassering og gesimshøyde. Dette er 
dokumentasjon som vanligvis inngår i en rammesøknad, og trengs derfor ikke tatt inn i 
planbestemmelsene. 

- ”Boenhet” er erstattet av ”enebolig” i § 2.2 og forbud mot å skille ut bileilighet er tatt ut. 
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Sameiet Movald Terrasse, Soknedalsveien 10 og 12 

 Ønsker ikke at planområdet skal kunne benytte lekeplassene i sitt område. 

 Etterspør gjesteparkeringsplasser. 

 Mener at den angitte skoleruten ikke brukes, men at en trafikkfarlig rute benyttes. Foreslår 

skilting for fotgjengere via Åsveien slik det er henvist til i reguleringsplan for Soknedalsveien 

10 og 12. 

 Ber om regulering av gangfelt over Hofsfossveien. 

 Ber om at utbygger inngår avtale med sameiet om arbeidstid for støyende arbeid og for 

arbeid som ikke omfattes av lover og regler. 

Forslagsstillers kommentar:  
- Krav til utearealer dekkes innenfor planområdet, og er ikke avhengig av å benytte lekeplass i 

Soknedalsveien 10 og 12. 
- Gjesteparkeringskrav er iht. i gjeldende parkeringsvedtekt.  
- De foreslåtte tiltakene vedr. skilting for gående og gangfelt over Hofsfossveien kan 

gjennomføres av kommunens trafikkavdeling uavhengig av foreliggende reguleringsforslag 
dersom kommunen ønsker en løsning som sameiet i Soknedalsveien skisserer. 

- Gjeldende støyretningslinjer vil bli overholdt i forbindelse med gjennomføring av tiltak i 
planforslaget. 

 
 
 

Endringer i plankart og bestemmelser som følge av innspill og innsigelse: 

Plankart: 
Støyskjerm langs Hofsfossveien 1 er flyttet iht. innspill fra  Teknisk drift utbygging. 

Bestemmelser: 

Endring av § 2.1.10 og § 2.2.7 Støytiltak. 

 Bestemmelsen er endret iht. innspill fra Fylkesmannen 

Krav om at alle boenheter skal ha balkong eller privat markterrasse og at balkonger kan innglasses er 

flyttet fra § 2.7 til § 2.6, slik at det fremgår at balkonger ikke inngår i utearealkravet og at balkonger 

kan innglasses. 

”Boenhet” er erstattet av ”enebolig” i § 2.2 og forbud mot å skille ut bileilighet er tatt ut. 
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Konklusjon: 

Endringer av reguleringsbestemmelsene mht. gir grunnlag for at Fylkesmannen og Statens vegvesen 

kan trekke sine innsigelser. Forslagsstiller mener at forslag til avkjørselsløsning for felt B2 er iht. til 

slik det ble avtalt med Statens vegvesen i møtet 27.04.2012. 

En har ikke funnet at øvrige innspill gir grunnlag for å endre planforslaget. 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

LINK arkitektur AS 

 

 

 

Solveig Anette Erdahl  Oddveig Foss 

Leder Team Oslo, Siv. ark. MNAL   Siv. ark 

 

 

 

 

Kopi til: Hole Utbyggings. og Eiendomsselskap AS 

  

VEDLEGG  

1. Leilighetsplaner 2. og 3. etg påført dB utenfor fasade med ved innglasset balkong og 
støyskjerm mot Hofsfossveien 1 som avbøtende tiltak 

2. Leilighetsplaner 2. og 3. etg påført dB utenfor fasade ved støyskjerm mot Soknedalsveien 
langs hele planområdet som avbøtende tiltak 

3. Revidert plankart datert 02.05.2013 (pdf of SOSI) 
4. Reviderte bestemmelser datert 02.05.2013 
5. Revidert støyutredning datert 30.04.2013 
6. Referat fra møte med Statens vegvesen 27.04.2012 
7. Innkomne merknader 
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OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR 387 ØYA -  MED 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 13/2668  Arkiv: REG 387  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av detaljreguleringsplan nr. 387 “Øya”. 
2. Kommunen vedtar å legge planprogram for reguleringsplanen ut på høring og 

offentlig ettersyn. 
3. Ved 1. gangs behandling av reguleringsplanen skal planforslag og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 
 

Sammendrag 
Tronrud Eiendom ønsker oppstart av detaljreguleringsplan for Øyaområdet, beliggende 
mellom Arnemannsveien og Hønefossen/Begna. Formålet er å utvikle området til boliger, 
næring, kontor, kultur, parkering under bakken og uteområder. Planen kan bli et positivt 
bidrag til å styrke Hønefoss som et sentrum, og knytte deler av byen tettere sammen ved å 
sikre tilkomster. Området er en viktig del av byens industrikulturhistorie, noe planens 
overordnede ambisjoner søker å ivareta gjennom å bevare bygningsmasse som viser 
områdets historiske forankring.   
 

Innledning 
Øyaområdet har historisk sett vært en sentral og viktig del av Hønefoss by. Området 
Hønefoss Brug og Øya bestod i sin tid av industrivirksomheter knyttet til trevirke, som 
hensiktsmessig var lokalisert ved elva og Hønefossen. Fra 1880-1936 var Hønefoss Træsliberi 
i drift, mens kraftproduksjonen som startet opp 1885 fortsatt er i drift. Deler av 
industribebyggelsen som fortsatt eksisterer er en viktig del av byens industrihistoriske 
røtter.  
 
Området ble i 1999 avsatt til arealbruksformål senterområde, som en naturlig del av 
Hønefoss sentrum.  Det er i kommuneplanen vedtatt som et av de konkrete delmålene at 
”Befolkningsveksten skal foregå i sentrum”. Et konkret forslag til hvordan nå målene følger 
naturlig; ”Hovedtyngden av nye boliger skal planlegges i sentrumsområdene”. Boligutvikling 
på Øyaområdet er et viktig ledd i nå disse målene.  
 
Området kan med sin sentralitet bli et naturlig knutepunkt i sentrum. Slik situasjonen er i 
dag har Øyaområdet nokså dårlig sammenheng med de omkringliggende områder i byen. 
Deler av området innehar funksjoner som mer naturlig hører hjemme lenger ut fra 
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bykjernen. Området er i dag benyttet til byggevarenhandel, lager, industrilokaler, rørgate og 
parkeringsareal. 
 
Tronrud Eiendom, Ringerikskraft og Ringerike kommune er grunneiere innenfor 
planområdet. I tillegg har området gode kvaliteter som bolig og næringsområdet, med sin 
sentralitet og nærhet til elva og Hønefossen.   
 
Tiltaket vurderes ut i fra plan – og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav 
§§4-1 planprogram og 4-2 planbeskrivelse om konsekvensutredning (KU), med tilhørende 
forskrift. Planen omfattes her av forskrift om konsekvensutredninger § 3 vedlegg II, som 
angir hvilke planer som skal vurderes etter § 4 i forskriften. Dette gjelder næringsbygg osv. 
med bruksareal over 5000 m2 og utvikling av by – og tettsteder.  
 

Beskrivelse av saken 
Området 
Planområdet er på ca. 26 daa og avgrenset mot elva i nord, elvekant, grøntareal og vei mot 
vest, Arnemannsveien og Brutorget mot sør og Hønefoss Bru mot øst. Det er en rørgate som 
eies av Ringerikskraft som strekker seg gjennom området. I tillegg består området mot nord 
av en bred mur med infrastruktur tilknyttet demningen. 
 
Eldre reguleringsplaner 
Eksisterende reguleringsplan nr. 64 /02 viser reguleringsformål offentlig bebyggelse, 
friområder, trafikkområder og forretninger/kontorer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende 
reguleringsplan og de deler av andre vedtatte reguleringsplaner ved godkjenning av 
reguleringsplan nr. 387 Øya. Planen må også sammenfalle, ses i sammenheng med 
reguleringsplan nr. 385 Arnemannsveien.    
 
Mulighetsstudie 
Forslagsstiller Tronrud Eiendom har tidligere invitert til medvirkning gjennom lokalavis og 
arrangert to ideverksteder der deltakere har medvirket i et forprosjekt sammen med 
Snøhetta arkitekter. Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca. 
10 800 m2 parkering, 11 000 m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig, og er 
omtalt i planprogrammet. Prosjektet har også ambisjoner om at bygningsmassen skal ha 
klimavennlige løsninger.   
 
Utviklingsmuligheter 
Plangrepet må anvise utviklingsmuligheter som tar hånd om arealsituasjonen både 
bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker en helhetlig utvikling av området, der 
lokaliteter boliger, næring, kontorer og uteområdene sees i sammenheng med 
kommunikasjonsårer til og fra området. Prosjektet vil kunne være et viktig bymessig grep for 
å supplere og fornye denne delen av sentrum. Det forutsettes at det skal utvikles et 
bymessig område med innslag av grønt som en del av byrommene, torg, plasser, 
ferdselsveier etc.  
 
Ideelt sett burde området og bygningsmassen tilhørende Ringerike stormarked vært med i 
planen for å sikre sammenheng og helhet. Planavgrensningen er vurdert dit hen at planen 
begrenser seg til eiendommen inntil Stormarkedet, forslagsstiller har vært i dialog med 
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grunneier for å sikre at forhold knyttet til planen tar hensyn til området. Se forslag til 
avgrensning i planprogrammet.  Nye ferdselsmuligheter for kryssing av elva og mulighet for 
gangvei under Hønefoss bru ned mot «Tippen» bør også vurderes.  
 
Reguleringsplanen 
Planeier er Tronrud Eiendom, detaljplanen skal bestå av plankart med bestemmelser og en 
planbeskrivelse. Det er også et forskriftskrav om konsekvensutredning. 

 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende grunneieres eiendommer: 

 Ringerike kommune (gbnr 318/448) 

 Ringerike kommune (gbnr 318/458) 

 Ringerike kommune (bgnr 318/ 

 Ringerikskraft (gbnr 318/448) 

 Arnemannsveien Hønefoss AS (gbnr 318/52) 

 Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/450) 

 Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/490) 

 Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/491) 

 Statens Vegvesen Region Sør (gbnr. 1035/1) 
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området på Øya avsatt til senterområde. 
Arealbruken innenfor senterområdet skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 
kommune og regionsenter, hvor hovedtyngden av handels, service og kulturtilbud bør 
lokaliseres.   
 

Juridiske forhold  
Det kreves detaljregulering for å avklare arealformålene innenfor området. I forskrift om 
konsekvensutredninger § 6 og § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram. 
 
Planprogrammet skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. 
Planprogrammet skal også tilpasses omfanget av og nivået på planarbeidet og de 
problemstillinger planen er ment å omfatte. Programmet skal beskrive hvilke 
utbyggingsstrategier og alternativer som har blitt vurdert og antatte problemstillinger som 
vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et godt 
beslutningsgrunnlag.  

Det skal redegjøres for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger 
som foreslås å inngå i planforslag eller søknad med konsekvensutredning, og hvilke metoder 
som vil bli benyttet.  

Forslag til planprogram for planer og søknader for tiltak, skal inneholde kart som viser plan- 
eller tiltaksområdet og lokaliseringen av tiltaket innenfor dette. 

 
Kulturminner 
Det er tidligere avholdt møte om kulturminnene i området og gitt tilbakemelding fra 
Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune håper at utviklingen av området skjer 
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med størst mulig forankring i historien, og at stedet utvikles på kulturminnenes premisser. 
Bygninger bør derfor tilpasses den verneverdige bebyggelsen slik den er i dag. Innenfor 
planområdet er det registrert to bygninger som finnes i SEFRAK registeret, hhv. 
Arnemannsveien 7 og 3, dvs. Sagbruksbygget og Arnemannsveien 3. Ringerike kommunes 
kulturminneregistreringer viser at det er tre bygninger som er registrert å ha høy 
verneverdi. Dette gjelder de to ovennevnte samt Fyrhuset ved Arnemannsveien 7. Deler av 
området er registrert av Riksantikvaren for å ha kvaliteter som kulturmiljø i by med nasjonal 
verdi (NB-registeret).   

 
Økonomiske forhold 
Ringerike kommune er juridisk bundet til «Conseptoravtalen» fra 02.02.2000, som sier at 
kommunen har ansvar for å sørge for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg 
fram til grensene for utbyggingsområdene. Infrastrukturkostnadene kan dreie seg om 
betydelige beløp. Ved tidligere gjennomføring av reguleringsplan for 
Rutebilstasjonen/Sentrumskvartalet var kommunen også pliktig til å opparbeide veikryss i 
Kongensgate.   
 
Alle omkostninger for utarbeidelse av reguleringsplanen dekkes av forslagsstiller. Ved salg 
av eiendom tilkommer det Ringerike inntekter i forbindelse med avtalen». Størrelsesorden 
knyttes til omfanget av utnyttelsesgrad. 
 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold 
til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet angir i kapittel 2.3 hvordan kravet 
om informasjon og medvirkning i planprosessen er ivaretatt så langt i prosessen. Videre 
sendes forslag til planprogram på høring til berørte myndigheter, og interesseorganisasjoner 
og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers frist for uttalelser. Seinere skal 
planforslag og konsekvensutredning på høring, og vedtak av planen varsles. 

 
Alternative løsninger 
Alternative løsninger vil bli gjennomgått i plansaken når planforslaget foreligger til 1. gangs 
behandling i HMA og formannskapet. Politikerne velger å sende planforslaget på høring og 
legge det ut til offentlig ettersyn.  

 
Vurdering av planprogrammet 
Kapittel 2 og 4 redegjør for utredningsmetode og omfatter temaer som skal utredes. 
Rådmannen mener planprogrammet her peker på de viktigste utredningstemaer. Opplegg 
for medvirkning i planprosessen følger plan – og bygningsloven.  
 
Det er ikke beskrevet flere utbyggingsstrategier. Men det vises til tilkomstløsninger som 
legger noen premisser for utbyggingsstrategier. Dette må inngå i planprogrammet ved 
fastsetting. 
 
Tilkomstforhold, barn og unge, vassdragshensyn og flom, kulturminner og universell 
utforming er tema som bør vies spesiell oppmerksomhet i denne planen. Alle tema 
planprogrammet omtaler er for øvrig i stor grad relevante for planen.    
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Rådmannens vurdering 
Det er positivt at Tronrud Eiendom ønsker å satse videre på utvikling av Øyaområdet i 
Hønefoss. Rådmannen er opptatt av at planen bidrar til å skape de gode byrommene og 
bygninger som fyller etterspurte funksjoner. Prosjektet har ambisjoner om å skape mer liv i 
byen, ikke bare i arbeidstida. Viktige plangrep vil være at det satses på kvalitet i byrommet 
og gode solforhold. En vesentlig kvalitet ved byrommet er også at det oppfattes som 
offentlig.   
 

Mulighetsstudien som det vises til, legger opp til en grunnstruktur som gjør det enklere å 
oppholde seg og ferdes igjennom området. Reguleringsplanen må ta hånd om 
arealsituasjonen på en løsningsorientert og estetisk måte. 
 

Øyaområdet har et tydelig potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en helhetlig 
utvikling av området, der lokaliteter for boliger, kontorer, næring, kultur og uteområder ses 
i sammenheng med tilgjengelighet og bevegelsesmønstre til og fra området.  
 

Adkomstforholdene må i særlig grad vurderes i forhold til ulike løsninger fra den nokså 
trafikkerte Arnemannsveien. Planen må ses på i sammenheng med detaljreguleringsplan nr. 
385Arnemannsveien, som søker å løse trafikkutfordringene mellom Brutorget – søndre del 
av byen, Øya og Nordsiden av Hønefoss.  
 

Planprogrammet er utviklet i tråd med forskrift om konsekvensutredning. Det beskriver 
opplegg for informasjon og medvirkning, avklarer rammer og premisser, og klargjør formålet 
med planarbeidet. Det beskriver utredninger som anses nødvendige for å gi et godt 
beslutningsgrunnlag for utarbeiding av en omfattende reguleringsplan.  
 

Rådmannen stiller seg positiv til vedtaksforslaget. 
 

Saksdokumenter 
Vedlegg: 

1. Forslag til planprogram for reguleringsplan “Øya”, datert 02.08.13 
2. Brev fra Buskerud Fylkeskommune om kulturminner, datert 28.02.13 
3. Avtale med Conseptor Eiendom, datert 02.02.2000 
4. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
5. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
6. Kommuneplanens arealdel, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser 
 
 
 Ringerike kommune, 05.08.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Ken Ove Heiberg   
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PROSJEKTBESKRIVELSE 
Plannavn ØYA  

Arkivsak ID  
Plan ID  
Formål/Hensikt 
 

Sentrumsområde 

Planavgrensning 
 

Avgrensningen er mot nord til elvekant, mens avgrensning mot vest og sør 
legges tilpasses igangsatt  plan for kryssing av Arnemannsveien. 
Planavgrensning mot øst omfatter adkomst fra Hønefoss Bru inn i planområdet 
mellom eksisterende bygninger. Mot Nordøst avgrenses planen mot 
eiendommen gnr. 318, bnr. 451 (Ringerike Stormarked).  

 
Planområdet utgjør ett areal på ca 25 dekar 

Sammendrag  
 

 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram : august 2013 
Utarbeidelse av planforslag : mars 2014 
Høring av planforslag : mai 2014 
Egengodkjenning av plan : mai 2015 

Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Tronrud Eiendom AS.  
 
Planforslaget vil basere seg på «Mulighetsstudie» for området utarbeidet av 
Snøhetta Arkitekter juni 2013 
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1.1 Mandat 

SG Arkitektur AS er forslagsstiller for planen som er utarbeidet på grunnlag av «Mulighetsstudie» fra 
Snøhetta AS i juni 2013.  

1.2 Formål med planarbeidet 

Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området som en del av Hønefoss sentrum. Området er i dag i 
hovedsak benyttet til byggevareutsalg i tillegg til parkering og rørgate for Ringerikskraft. Området 
utnytter i liten grad potensialet for å bli et positivt bidrag til utvikling av Hønefoss sentrum. 

 
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av området Øya. Området planlegges 
utbygget med bymessig bebyggelse for bolig, næring, kultur og parkering. Planarbeidet har videre til 
hensikt å bevare verneverdig bebyggelse, som en del av en moderne byutvikling.  

1.3 Planavgrensning 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan foreslås å medta utbyggingsområde i tillegg til noen tilknyttede 
arealer. Areal ut over utbyggingsområdet foreslås tatt med i reguleringsplanen for å sikre 
tilfredsstillende adkomstløsninger til området.  

 
Figur 1- Forslag til planavgrensning 

 

1.4 Lovgrunnlaget 
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• Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 
• Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
• Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
• Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
• RPR barn og unge i planleggingen 
• RPR areal og transport i planleggingen 
• RPR for vernede vassdrag 
• RPR Universell utforming 

1.5 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

• Fylkesdelplan for Handel, service- og senterstruktur, okt 2003 
• Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007 
• Kommunal planstrategi, vedtatt 21.06.2013 
• Reguleringsplan:  

o «64-02 Hønefoss sentrum», vedtatt 20.12.1976 
o Kvartalsplan – «Kvartal 11» 64-11, vedtatt 21.10.1987 

• «Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss» - Asplan Viak 2012 
• «Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik» - Rambøll 2011 
• Reguleringsplan «0605-385 Arnemannsveien» - varslet oppstart : 17.06.2013 
• Grønn plakat 
 
 
    

2. Planprosess 

2.1 Organisering 

Forslagsstiller er: Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154 
Plankonsulent er: SG Arkitektur AS (Mulighetsstudie av Snøhetta AS) 
 
Eierforhold:  
Eiendom Eier Byggeområde Annet 

318/448 Ringeriks Kraft AS x  

318/497 Ringerike kommune x  

318/452 Arnemannsveien Hønefoss AS x  

318/450 Tronrud Eiendom AS x  

318/490 Tronrud Eiendom AS x  

318/491 Tronrud Eiendom AS x  

318/458 Ringerike kommune  x 

318/457 Ringerike kommune  x 

1035/1 Statens vegvesen Region Sør  x 

0/1/0/0 Elv – ikke reg eier   x 

 
Utvikling av området vil bli gjennomført i regi av selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS.  Dette 
selskapet skal eies av Ringeriks kraft AS og Tronrud Eiendom AS i fellesskap.  

2.2 Fremdrift 
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Tronrud Eiendom har informert politiske fora i Ringerike kommune om planene og planlegger med at 
«Varsel om oppstart» kan behandles politisk i august 2013.  
Etter oppstart er Tronrud Eiendom innstilt på å arbeide intensivt for å bearbeide prosjektet frem til 
forslag til 1. gangs behandling.  

2.3 Medvirkning 

Tronrud Eiendom har aktivt gått ut i lokalavis for å be om innspill til utvikling av området. Blant annet 
via artikkel i Ringerikes Blad 26.04.12 og 10.09.12.  
I tillegg har det i forprosjektfasen blitt avhold to «workshop»:  

• Konseptworkshop avholdt hos Snøhetta 12.09.12 (ca 20 inviterte deltakere) 
• Ideverksted avholdt hos Tronrud Eiendom 17.1.13 (ca 20 inviterte deltakere) 
 

Tronrud Eiendom har i tillegg informert om prosessen og planer i en rekke fora vår/sommer 2013, 
bla:  

• Åpent møte om byutvikling i regi av Ringerike Høyre 10.4.13 
• Åpent årsmøte i Ringerike Næringsforum 23.4.13 
• Årsmøte RINGBO, 29.5.13 
• KVU verksted for ungdom i regi av SVV, 14.6.13 
• Intern presentasjon Ernst & Young AS, 20.06.13 
• Intern presentasjon Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning 28.6.13 

 
I politiske fora:  

• Formannskapet, 18.9.12 og 11.6.13 
• Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.6.13 
 

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning,  med tilhørende forskrift.  
 
”Forskrift om konsekvensutredning § 2 – Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften” 
Reguleringsplanarbeider vurderes å være i tråd med overordnede planer, ha en investeringsramme for 
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål mindre enn 500 millioner og et 
planlagt BRA<15000 m

2 
for slike formål. Planarbeidet krever derfor ikke behandling etter forskriftenes 

§ 2.  
 
”Forskrift om konsekvensutredning§ 3 Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftenes 
 § 4. ” 
 I vedlegg II er det angitt at tiltak skal vurderes etter forskriften dersom planen omfatter:  

1. Næringsbygg osv. med bruksareal over 5000 m
2
 

3. Utvikling av by og tettstedsområder 
 
Planarbeidet vil være en utvikling av by- og tettstedsområde og kan medføre næringsbygg osv. med 
mer enn 5000 m

2
 BRA. Planarbeider utløser derved iht. ”Forskrift om konsekvensutredning” at tiltaket 

vurderes iht. forskriften.  
 
Planprogrammet beskriver i det enkelte underkapittel behov for nærmere utredninger i planprosessen.  
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 

 
Figur 2 - Utsnitt fra "Norgeskart" fra Statens kartverk 

 
Planområdet ligger i Hønefoss sentrum. 
Området grenser i nord til Hønefossen / Begna elv. Mot sør og vest avgrenses området av 
Arnemannsveien (Fylkesvei 35), mens området avgrenses av Hønefoss bru og eiendommen gnr. 318, 
bnr. 451 (Ringerike Stormarked) i nordøstre hjørne.  
I planområdets nordvestre hjørne er et lite grøntområde som planlegges beholdt.  
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Figur 3 - Skråfoto "Gule sider" 

 
Området ligger avskjermet fra øvrig bebyggelse. Byggehøyder, terrengtilpassing, skjæringer og 
fyllinger vil bli vurdert i planbeskrivelsen, i hovedsak opp mot temaene fjernvirkning, silhuett, 
solforhold og eksponering. 
 

3.2 Grønnstruktur 

Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.  

 
Figur 4 - Utsnitt fra "Grønn plakat" 

 
Utsnittet viser at det ikke er gitt spesielle føringer for grøntstruktur i området. Det forutsettes derved 
at det skal utvikles et bymessig område der grønne innslag vil være en del av «møbleringen» av 
plasser/torg innenfor området.  
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3.3 Arealbruk 

På «øvre plan» preges området i dag hovedsakelig av salg av byggevarer.    
 

 
Figur 5 - Øya området 2012 

 
På nedre plan mot øst er det parkeringsareal og eksisterende bygningsmasse som skal bevares.  

 
Figur 6 - Parkeringsareal nedre plan 2012 

 
Eksisterende reguleringsplaner for området  viser at området er avsatt til hhv. Forretning/kontor, 
offentlig bebyggelse og parker/idrettsplass.  
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Figur 7 - Utsnitt Reguleringsplan 64-02 

 
Figur 8 - Utsnitt Reguleringsplan 64-11 

 
 
 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Biologisk mangfold 

Forholdet til biologisk mangfold vil bli vurdert i planbeskrivelsen.  

4.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Området er delvis merket som NB-område i Riksantikvarens register «Nasjonale kulturhistoriske 
miljøer».  
Området er benevnt som «Jugendgårdene» og omfatter Stabells gate og deler av «Øya».  
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Figur 9 - "Jugendgårdene" - Fra Riksantikvarens NB-register 

 
I Riksantikvarens beskrivelse heter det:  
«Området Stabells gate – Søndre Torg er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. 

Historien strekker seg tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den 

regulerte byen ble anlagt, men bebyggelsen i hovedsak er nyere. Her er flere store bygårder i 

jugendstil med høy grad av autensitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Bygningene viser 

variasjon innenfor stilperioden. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi 

er blitt et symbol for Hønefoss.» 

 
Området mot nord «Øya» beskrives som følger:  
«Hønefoss Brug» 

I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt sliperi. I 

1909 – 1910 ble det moderne varmesliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i upusset teglstein 

med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på området (Arnemannsveien 7) 

ble oppført i samme stil.  

 

Øya: I dette området lå det et relativt stort antall hus, en blanding av bolighus, sager, uthus av ulike 

typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i 1743 var det 35 

hytter mellom sager og møller på Øya.» 

 
SEFRAK-registeret:  

 
Figur 10 - SEFRAK-registeret "Annen SEFRAK-bygning" 

 

Side 534 av 554



Tronrud Eiendom AS 
Forslag planprogram - Øya 

Side 11 av 
23 

 

 

Side 11 av 23 
 

Arnemannsveien 3 (SEFRAK-ID: 0605_23_70) – «Kulturhus, Arnemannsveien 3, Kraftstasjonen» 
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter.  
 
Arnemannsveien 7 (SEFRAK-ID: 0605_23_72) – «Hønefoss Sag- og Høvleri» 
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av trelast, møbler m.v. 
 

4.2.1 Bygningsmiljø og estetikk:  

Bruget / Øya har gjennom historien alltid vært sentral i utviklingen av Hønefoss som by. Området har 
i nyere tid ikke har vært en integrert del av Hønefoss sentrum, men har blitt nyttet til handel med 
plasskrevende varer og parkering. 
 

 
Figur 11 - Arealbruk nedre plan 

 
Figur 12 - Området på øvre plan benyttes i dag til parkering/byggevare 

 
 

 
Figur 13 - Arnemannsveien 3 / Hønefoss kraftstasjon 
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Figur 14 - Arnemannsveien 7 - "Byggmakker" 

 

 
Figur 15 - Arnemannsveien 5 - Gammelt fyrhus 

 

«Hønefoss Brug og Hønefoss kraftstasjon ligger på Sørsiden av Hønefoss bru sentralt i byen. Området 

preges i dag av restene etter Hønefoss brug med kraftanlegg, hvorav kun tre bygninger står tilbake. 

Krafstasjonen i Arnemannsveien 3 brukes i dag som kulturhus med forskjellige aktiviteter i tilknytning, 

mens bygningene i Arnemannsveien 7 anvendes til byggmarked og trelasthandel.  

 

Hønefoss kraftstasjon, Arnemannsveien 3, er en toetasjes murbygning, bygget ut i flere etapper. Den 

opprinnelige kraftstasjonen ligger i en fløy mot nord, som senere er blitt tilbygd med en fløy mot sør. I 

denne fløyen var det papirfabrikk.  

Kraftstasjonen er oppført med historisk stilpreg med kamgavl og pinakler, markerte hjørner ved 

gesims som er profilert og delvis murt med formstein. Tilbygget er oppført i nyklassisisme, med rik 

detaljering i fasadene som er inndelt med lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et 

langstrakt takoppløft med funkisvinduer, antagelig fra 1950-tallet. 

 

I Arnemannsveien 7 ligger to bygninger med antikvarisk verdi. Mot sør på eiendommen ligger et 

mindre fyrhus med en ca 15 m høy skorstein. Fyrhuset er blitt tilbygd med nyere forretningslokale 

(Flise og badeavdeling) trolig i 1980-årene. Bygningen er oppført i historisk stil, med kamgavl, 

markerte hjørner og gesims med profil. Gavlene har tilbaketrukket myrt gavlfelt med trappestikk. 

 

Lengst mot vest i Arnemannsveien 7 ligger et større toetasjes industribygg, oppført for Hønefoss Sag 

og Høvleri i begynnelsen av 1900-tallet. Det har et nyere tilbygg i en etasje på fasaden mot nord. 

Bygningen er tegnet av arkitekt Einer Engelstad og er oppført i jugendstil med markante svungne 

gavler.  

Side 536 av 554



Tronrud Eiendom AS 
Forslag planprogram - Øya 

Side 13 av 
23 

 

 

Side 13 av 23 
 

Langveggens fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele bygningen 

lengde finnes i tillegg overlys inndelt med småruter» 1 
 

4.3 Fareområder 

Området består av eldre øyer og er delvis er oppfylt. Det må vurderes nærmere i planarbeidet 
utfordringer ifm stabilitet for oppfylte masser.  
 

 
Figur 16 - Bykart fra 1854 (Ringerike kommune) 

4.3.1 Flom 

Flomsonekartet viser at kun en mindre del av området vil kunne berøres av 100-års flom (og 500-års 
flom).  
Det er kun en liten del av området som er registrer å berøres av flom og dette området er slik at 
bebyggelse her ikke er aktuelt. Det er pr dd ikke utarbeidet flomsonekart for områdene over 
«Hønefossen». Vurdering av flomfare for området som grenser inn mot elva, vil inngå som en del av 
planarbeidet.  

 

 
Figur 17 - Flomsonekart 

                                                           
1 Hentet fra uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 28.02.2013 

 

Side 537 av 554



Tronrud Eiendom AS 
Forslag planprogram - Øya 

Side 14 av 
23 

 

 

Side 14 av 23 
 

 

4.4 Støy 

Deler av området er støyutsatt fra trafikkstøy fra Arnemannsveien. Det vil bli utarbeidet egen 
støyvurdering som del av planarbeidet.  
 
 

 
Figur 18 - Støysonekart for området 

 
 

4.5 Universell utforming 

Prosjektet vil følge kravene til universell utforming slik de er definert i Plan og bygningsloven med 
forskrifter og veiledninger. Internt på området antar vi derfor at det vil bli lite behov for å drøfte 
universell utforming i planbeskrivelsen. Tilknytningen mellom Øya- området og byen vil det imidlertid 
være naturlig å vurdere med hensyn på universell utforming, da eksisterende forhold og naturgitte 
forutsetninger kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle krav knyttet til universell utforming. 
 

4.6 Teknisk infrastruktur 

4.6.1 Adkomst: 

Området har i dag adkomst med bil fra Arnemannsveien på fire ulike punkter, av disse er adkomst 1 
og 4 kun i bruk i særlige tilfeller. 
Adkomst 2 blir benyttes av handlende og ansatte i byggevarebutikker på området, mens adkomst 3 
blir benyttet til parkeringsareal og varelevering til Ringerike Stormarked.  
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Figur 19 - Oversikt eksisterende adkomst 

 
 

 
Figur 20 - Adkomst 1 : Til kraftinntak, ikke åpen for alminnelig ferdsel 

 

 
Figur 21 - Adkomst 2: Til "Byggmakker" 
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Figur 22 - Adkomst 3: Vest for Arnemannsveien 3 – Parkering/Varelevering      

    

 
Figur 23 - Adkomst 4: Øst for Arnemannsveien 3, ikke alminnelig ferdsel 

 
Planarbeidet tar sikte på å bedre adkomstforholdene til området både for biltrafikk og fotgjengere. 
Det er i denne sammenheng igangsatt ett eget arbeid vedrørende utforming og omregulering av 
Arnemannsveien. 
 
Planarbeidet vil tilrettelegge for intern transport og avklare forhold omkring avfallshåndtering og 
annen nødvendig tilkomst i området (brann, osv.).  
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4.6.2 Vann- og avløp:  

 
Figur 24 - Utsnitt fra Ringerike kommunes kart 

 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet vann- og avløp.  
 
Tilkobling for ny bebyggelse må avklares med Ringerike kommune gjennom en utbyggingsavtale. I 
dag ligger det vann- og avløpsledning i Arnemannsveien og langs Kongensgate (Hønefoss Bru).  
 

4.6.3 Overvannshåndtering: 

Planarbeidet vil avklare intern overvannshåndtering på området.  

4.6.4 Energi:  

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, som er utbygget i umiddelbart nærhet til 
planområdet. 
 
I mulighetsstudien som ligger til grunn for planarbeidet har det vært fokus på energi og miljø, og det 
er skissert bruk av alternative energikilder. I planarbeidet vil dette drøftes videre. 
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4.7 Nærmiljø/Bomiljø 

Tronrud Eiendom ønsker at utbyggingen skal gi et kvalitativt tilskudd til byen. Området skal ha et 
innhold som vitaliserer området og gir positive ringvirkninger ut over planens område.  
 
Planområdet vil innehold et stort antall boliger (anslått til ca 180), i tillegg til nærings og kultur. 
Utviklingen av området vil styrke bosetning i sentrum av Hønefoss og derved gi større grunnlag for 
handel og andre aktiviteter i sentrum.  
 
Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss. Planen viser at det ikke er gitt 
spesielle føringer for grøntstruktur i området.  
 
 
 

 
Figur 25 - Utsnitt fra "Grønn plakat" 

 
Området omfatter imidlertid ett lite grøntområde mot nordvest («Lasaronparken»), dette området 
planlegges oppgradert og benyttet som grøntområde. Det planlegges etablert «grønnstruktur» som 
langsgående linjer gjennom området (se vedlagte skisse).   
Det forutsettes at prosjektet skal utvikles som et bymessig område der grønne innslag vil være en del 
av «møbleringen» av plasser/torg.  
 
For kjørbare areal vil det bli lagt vekt på prinsippene for «shared space», dvs. at det utvikles gode 
kjørbare uteareal som kan benyttes til flere formål enn for eksempel varelevering.   
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Figur 26 - Illustrasjonsplan fra "Mulighetsstudie" 

 
Hønefoss har i dag store sentrumsnære grøntområder som vil bli «nærområde» for beboere på Øya.  
 
Detaljering av lekeareal for barn mv. vil følge som en del av den videre prosjektutviklingen. Det vil bli 
lagt vekt på å utforme uteareal som kan nyttes til kombinerte formål, dette for å utnytte 
uteområdene og skape et levende bysentrum. I vurderingen av lekearealer vil også arealer som ligger 
i umiddelbar nærhet av planområdet drøftes. 
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Figur 27 - Hønefoss sentrum i "Grønn plakat" 

 
Utsnittet viser at det sentrumsnært i Hønefoss er til dels store områder som bidrar til sentrumsnær 
grønnstruktur.  
Øyaområdet har i tillegg til nærhet til sentrum en storslagen beliggenhet ved fossen. Området ligger i 
en overgangssone mellom by og landskap. Denne nærheten til landskapet (fossen og parkområder på 
nordsiden) vil gi åpent rom mot nord for utbyggingen. For å ivareta denne kvaliteten er bygningene 
planlagt å reise seg mot nord for å gi god bokvalitet for bebyggelsen.  
 

4.7.1 Skolekapasitet/barnehagedekning:  

Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i Hønefoss 
skolekrets. Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen.  
 
Barnehagedekning 

Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det være 
Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet.  
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Figur 28 - Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes kartverk) 

 

5. Risiko og sårbarhet 

Behovet for hensynssoner etter pbl §12-6 vil bli vurdert i planarbeidet.  

 

5.1 Arbeider nær Hønefoss kraftstasjon:  

Hoveddelen av strømproduksjon i Hønefossen kommer nå fra «Hønefoss II». Kraftstasjonen på 
nordsiden av elva som stod klar i 1978 og kan utnytte 120 m3 vann i sekundet. Ved større vannføring 
blir også «Hønefoss I» satt i drift. «Hønefoss I» kan nyttiggjøre seg 40 m3/s og består av 2 
Fransisturbiner fra 1948 – 158 på 3 MW hver. Disse turbinene er plassert i Hønefoss kraftstasjon som 
er en vernet bygning inne i området.  
Vanninntaket til «Hønefoss II» går i rør gjennom utbyggingsområde. Planarbeidet vil måtte belyse 
problemstillinger i forhold til vanninntak og evt. rystelser fra utbyggingens innvirkning på turbiner i 
«Hønefoss I».  
 

5.2 Forurensning i grunnen:  

KLIF sin base over forurensning i grunnen viser at det ikke er registrert grunnforurensning i området.  
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Figur 29 - Utsnitt fra KLIF kart over Grunnforurensning 

 
Området er dels gjenfylt tidligere elveleie og dels «øyer» i det opprinnelige elveløpet. Eventuell 
forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives.  
 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 
 
Snøhetta AS har utarbeidet «Mulighetsstudie» som ligger til grunn for planforslaget. Denne 
mulighetsstudien har som målsetning å utvikle et visjonært og bærekraftig konsept for området. 
Studien tar sikte på en utbygging av «Øya» med en kombinasjon av bolig, næring, kultur og viten.  
 
Planforslaget innebærer bevaring av eksisterende bebyggelse i en «grønn» randsone mot byen. 
Området langs «Hønefossen» vil i tillegg bli gjort tilgjengelig for allmennheten ved at dette området 
ikke privatiseres. Sentralt i planområdet legges det opp til relativt tett utnyttelse med parkering 
under bakken, næring/kultur i bygningenes to nederste plan og boliger fra og med tredje etasje.   
 
Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca 10 800 m2 parkering, 11 000 
m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig.  
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Hønefoss brug - gnr. 318 bnr. 450 m. flere – Arnemannsveien 3 og 7 – Øya -  
Hønefoss – Ringerike kommune – Vurdering av verneverdi. 

 
 
Vi viser til møtet 18. desember 2012 avholdt av Ringerike kommune vedrørende utvikling av Øya-
området sentralt i Hønefoss. Ved møtet var eier av området Tronrud Eiendom AS representert ved Ellen 
Grønlund og Haakon Tronrud. Fra Ringerike kommune deltok Grethe Tollefsen, Nina Solli og Gunnar 
Hallsteinsen og fra Buskerud fylkeskommune deltok Turid Kolstadløkken og Anders Toft-Zibell.  
 
Det er ennå ikke et konkret planforslag for hva Øya-området skal utvikles til. Det har vært enkelte forslag 
fremme og Tronrud Eiendom har blant annet avholdt workshop med arkitektkontoret Snøhetta, hvor 20 
sentrale aktører i Hønefoss deltok for å diskutere konsept og visjoner for området.    
 
Vi beklager at det  først har vært mulig å skrive uttalelsen nå. 
 
 

Beskrivelse 

 

Hønefoss Brug og Hønefoss kraftstasjon ligger på Sørsiden av Hønefoss bru sentralt i byen.  
Området preget i dag av restene etter Hønefoss brug med kraftanlegg, hvorav kun tre bygninger står 
tilbake. Kraftstasjonen i Arnemannsveien 3 brukes i dag til kulturhus med forskjellige aktiviteter i 
tilknytning, mens bygningene i Arnemannsveien 7 anvendes til byggemarked og trelasthandel.  
 

Hønefoss kraftstasjon, Arnemannsveien 3, er en toetasjes murbygning, bygget ut i flere etaper. Den 
opprinnelige kraftstasjonen ligger i en fløy mot nord, som senere er blitt tilbygd med en fløy mot sør. I 
denne fløyen var det papirfabrikk. 
Kraftstasjonen er oppført med historisk stilpreg med kamgavl og pinakler, markerte hjørner ved gesims 
som er profilert og delvis murt med formstein. Tilbygget er oppført i nyklassisisme, med rik detaljering i 
fasadene som er inndelt ved lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et langstrakt 
takkoppløft med funkisvinduer, antagelig fra 1950-tallet. 
 
I Arnemannsveien 7 ligger to bygninger med antikvarisk verdi. Mot sør på eiendommen ligger et mindre 
fyrhus med en ca. 15 meter høy skorstein. Fyrhuset er blitt tilbygd med nyere forretningslokaler (Flise og 
badeavdeling) trolig i 1980-årene. Bygningen er oppført i historisk stil, med kamgavl, markerte hjørner og 
gesims med profil. Gavlene har tilbaketrukket murt gavlfelt med trappestikk. 
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Lengst mot vest i Arnemannsveien 7 ligger et større toetasjes industribygg, oppført for Hønefoss Sag og 
Høvleri i begynnelsen av 1900-tallet. Det har et nyere tilbygg i en etasje på fasaden mot nord. Bygningen 
er tegnet av arkitekt Einer Engelstad og er oppført i jugendstil med markante svungne gavler. 
Langveggenes fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele bygningens lengde 
finnes i tillegg en overlys inndelt med småruter.  
 
 

Historie 

 

Hønefoss Brug ble anlagt som Hønefoss Træsliberi i 1880 av industripioneren Christian August Anker 
(1840–1912) fra Halden. 
I 1873 kjøpte Anker de såkalte Arnemann'ske eiendommer på Sørsiden i Hønefoss. I årene fram mot 1880 
fortsatte oppkjøpene hans langs sørsiden av Hønefossen, inntil han satt på alle eiendommene og 
vannrettighetene i fossen. Samtidig bygget han Hønefoss Træsliberi som startet sin produksjon av 
tremasse i 1881. 
Sliperiet var tidlig ute med bruk av ny teknologi. Alt i 1885 ble det bygd en liten kraftstasjon i fossen, 
som skulle gi sliperiet belysning innvendig. Slipesteinene var også direktedrevne av turbinene noe som ga 
betydelig økt effekt i forhold til det som var vanlig på denne tiden. 
I 1893 ble tresliperiet solgt til det engelske firmaet Edward Lloyd Limited (blant annet eier av Lloyd's 
Illustrated London Newspaper og Daily Chronicle i London), som hadde stort behov for tremasse til sine 
papirmaskiner ved Themsen. 
De to kommunene Hønefoss og Norderhov kjøpte i 1918 Hønefoss Brug av Lloyd, som imidlertid 
fortsatte å drive tresliperiene som leietaker fram til 1936, da virksomheten ble nedlagt for godt. 
Kommunenes oppkjøp dreide seg om å sikre rettighetene til vannkraften, og alt i 1920 sto Hønefoss 
kraftstasjon klar. 
 
 

Vurdering av verneverdi 

De tre bygningene i beskrivelsen er registrert til å ha høy verneverdi i kulturminneregistreringen for 
Ringerike kommune. De viktigste kriteriene for denne vurderingen er bygningenes symbolverdi, 
autentisitet og historiske verdi. Fylkeskommunen er enig i denne vurderingen, da disse tre bygningene er 
tidstypiske og representerer flere stilperioder fra den tidligste utviklingshistorien på stedet som et viktig å 
bevare. Bygningene er fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet og er oppført i historisme, 
nyklassisisme og jugend med en rik detaljeringsgrad. Bygningene er preget av ombygninger på grunn av 
skiftende bruk gjennom tidene. Tidligere lå det flere større og mindre bygninger på området med 
tilknytning til Hønefoss brug. Disse er nå borte og de gjenværende bygningene er desto mer verdifulle.  
Industribygningen som typologi er i ferd med å bli sjeldne i regionalt perspektiv.    
 
Deler av området ligger innenfor et større område av Hønefoss sentrum som er registrert av 
Riksantikvaren som kulturmiljø i by med nasjonal verdi (NB-registret). Her er det især tilstedeværelse av 
bygninger fra jugendperioden som ligger til grunn for utvelgelsen, da Hønefoss er en av de få byer i 
Norge, der det ble bygd mange hus i jugendstil. 
 
 
Konklusjon  

 

De tre bygninger omtalt i beskrivelsen bør bevares.    
Arnemannsveien 3  kan transformeres og utvikles til nytt formål, hvis disse endringene ikke forringer 
eller endrer bygnings fasadeuttrykk. Vi anbefaler imidlertid at takoppløftet mot sør  på tilbygget fjernes 
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og at denne fløyen tilbakeføres til saltak. Interiørmessig anbefaler vi at det forsøkes å tas vare på 
verneverdig prosessutstyr i kraftstasjonen, gamle innbygde skap og fine treprofiler ved innvendig 
trappeløp. Disse forteller om den tidligere bruk og kan bli viktige elementer i en fremtidig ny funksjon på 
stedet.   
 
Det nyere tilbygget ved fyrhuset i Arnemannsveien 7 har ingen antikvarisk verdi og kan rives. 
Skorsteinen bør bevares da den i høy grad har symbolverdi.   
Vi anbefaler at industribygningen i jugendstil på samme adresse tilbakeføres antikvarisk etter arkitekt 
Einer Engelstads tegninger for bygningen. Det nyere enetasjes tilbygg på langveggen mot nord kan rives.  
 
Avslutningsvis kan vi referere til oppsummeringen fra den workshopen som Tronrud Eiendom avholdt 
hos Snøhetta, hvor verdivalget for området er beskrevet som følgende. 
 
Sitat: 
"Veksten er på fremtidens generasjoner betingelser. Prosjektet skal ha klar historisk forankring."   

 
Buskerud fylkeskommune håper at utviklingen av området skjer med størst mulig forankring i historien 
og at stedet utvikles på kulturminnenes premisser. Eventuell ny bebyggelse innenfor området bør derfor 
tilpasse seg den verneverdige bebyggelsenes som  er i dag, og bør  ikke overdøve og virke ruvende i 
forhold til den eldre bebyggelsen. Dette gjelder konkret i byggehøyder og i den arkitektoniske 
utformingen.    
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Turid Kolstadløkken  e f Anders Toft-Zibell 
teamleder kulturminnevern arkitekt/kulturvernkonsulent 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer 

 
 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune Osloveien 1 3511 Hønefoss 
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