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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 02.09.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
106/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 12 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
Møtested: Formannskapssalen    
Møtedato: 02.09.2013 Tid: kl. 16.30 – 18.30  

Orientering: Planer for Petersøya  
v/Per Arvid Andersen, Conseptor A/S, Ragnhild Momrak, Dronninga Landskap 
og Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom.                       

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 FO  
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Varamedlem Ivar Eskestrand  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem Leif Aspevoll  Ole-Gunnar Øhren 
Barnas representant   Geir Svingheim  
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Fung.kommunalsjef Asle Aker  
Fra miljø- og arealforvaltning møtte: Arne Hellum 

 
Før møte ble det foretatt befaring vedr. 

o HMA-sak 100/13  Hov Alle 21 A – Oppføring av boligbygg med 4 leiligheter  
o HMA-sak 101/13 Kvernberggt. 37 
o Trafikkforhold Eikli    
o Arnegård - Trafikale utfordringer - Alternativ vei til Tanbergmoen? 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 98/13 til og med sak  105/13 

Sak 101/13 ble behandlet før sak 100/13. 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
Arne Broberg (sign.) Asbjørn Holth (sett) Viggo Elstad /(sign.) 
 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin  
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
98/13 13/38  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 19.08.2013  
 
99/13 13/39  
 REFERATSAKER     
 
100/13 13/256  
 GNR.87/361 - HOV ALLÈ 21A - OPPFØRING AV BOLIGBYGG MED 

4 LEILIGHETER.  
 
101/13 12/3107  
 GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG  
 
102/13 13/40  
 DELEGASJONSSAKER    
 
103/13 12/1285  
 HARALD HARDRÅDESGATE  -  UTBYGGINGSAVTALE  
 
104/13 13/2265  
 HØNENGATA 18-20 - UTBYGGINGSAVTALE  
 
105/13 13/2876  
 LOESKOLLEN - UTBYGGINGSAVTALE  
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98/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 19.08.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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99/13  
REFERATSAK 
 
Vedtak: 
 
Følgende sak er tatt til orientering: 
 
A Brev fra Miljø- og arealforvaltning, datert 12.08.3013 vedr. Mindre endring av 
 0605_312-5 Detaljregulering for Almemoen – Melding om delegert vedtak  
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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100/13  
GNR.87/361 - HOV ALLÈ 21A - OPPFØRING AV BOLIGBYGG MED 4 
LEILIGHETER.  
 
Vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknader fra hjemmelshaver av eiendom 
gnr. 87, bnr. 352, til rådmannens saksframlegg og til å ha vært på befaring. 
 
1.  Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknaden fra 
 hjemmelshaver i Hov Alle 19, tilsier at boligprosjektet skal avslås.  
2.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 reguleringsmessige forhold er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
 bygningslovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles 
 som dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med regulering. 
3.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsmessige forhold og gjeldende 
 parkeringsnorm for Ringerike kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
 19-2. 
4.  Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
5.  Forhold knyttet til bodutbygg mindre enn 4 meter fra nabogrensen må avklares. 
6.  Myndighet til å viderebehandle tiltaket delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Leif Aspevoll (Krf.) fremmet følgende alternative forslag: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknader fra hjemmelshaver av eiendom 
gnr. 87, bnr. 352, til rådmannens saksframlegg og til å ha vært på befaring. 
Dersom Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltningen mener at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak være aktuelt: 
 
1.  Hovedkomiteen finner at omfanget av dispensasjoner og de argumenter som er angitt i 
 nabomerknaden fra hjemmelshaver i Hov Alle 19, tilsier at boligprosjektet skal avslås.  
 
2.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 reguleringsmessige forhold ikke er klart større enn ulempene, og at hensynene bak 
 plan- og bygningslovens formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket kan 
 ikke behandles som dispensasjonssak, og det anses nødvendig med regulering for å få 
 avklart om slikt tiltak skal godkjennes. 
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3.  Hovedkomiteen innvilger ikke dispensasjon fra reguleringsmessige forhold, med 
 hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
4.  Søknad om rammetillatelse avslås.  
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Aspevoll`s forslag, ble rådmannens 
forslag vedtatt mot 1 stemme. Leif Aspevoll stemte i mot. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknader fra hjemmelshaver av eiendom 
gnr. 87, bnr. 352, til rådmannens saksframlegg og til å ha vært på befaring. 
 
1.  Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknaden fra 
 hjemmelshaver i Hov Alle 19, tilsier at boligprosjektet skal avslås.  
2.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 reguleringsmessige forhold er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
 bygningslovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles 
 som dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med regulering. 
3.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsmessige forhold og gjeldende 
 parkeringsnorm for Ringerike kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
 19-2. 
4.  Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
5.  Forhold knyttet til bodutbygg mindre enn 4 meter fra nabogrensen må avklares. 
6.  Myndighet til å viderebehandle tiltaket delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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101/13  
GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG  
 
Vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen viser til innsendt søknad fra tiltakshaver Inger-Lise Mosengen Bjørnsen, til 
søknad om dispensasjon, til merknad fra Kari og Knut Stavnes m/flere, til befaring og til 
Rådmannens saksfremlegg. 
 

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

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

3. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av 
utnyttingsgrad med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

4. Bygningstype i matrikkelen vil bli endret etter informasjon som er fremlagt i saken. 
5. Myndighet til å viderebehandle søknaden delegeres til administrasjonen. 
6.  

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Behandling: 
 
Utsettelsesforslag fremmet av Arne Broberg (H): 
 
Hovedkomiteen (HMA) viser til sakens papirer og befaring på eiendommen. 
Etter HMAs oppfatning blir forlengelsen av taket for dominerende. Saken utsettes. 
Partene kontaktes for om mulig å komme frem til minnelige ordninger for foreslått 
utbygg/veranda. Saken gis prioritet.  
 
Forslag fra Anne Katrine Korneliussen (Ap): 
 
Hovedkomiteen viser til innsendt søknad fra tiltakshaver Inger-Lise Mosengen Bjørnsen, til 
søknad om dispensasjon, til merknad fra Kari og Knut Stavnes m/flere, til befaring og til 
Rådmannens saksfremlegg. 

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

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen ikke er klart større enn ulempene,  

3. Hovedkomiteen innvilger ikke dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av 
utnyttingsgrad med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, og søknaden avslås. 

4. Bygningstype i matrikkelen vil bli endret etter informasjon som er fremlagt i saken. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 
 
Brobergs utsettelsesforslag ble vedtatt mot 1 stemme. A.K. Korneliussen stemte i mot. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendt søknad fra tiltakshaver Inger-Lise Mosengen Bjørnsen, til 
søknad om dispensasjon, til merknad fra Kari og Knut Stavnes m/flere, til befaring og til 
Rådmannens saksfremlegg. 
 
1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier at 
 søknaden skal avslås. 
2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 reguleringsplanen er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
 bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
3. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av 
 utnyttingsgrad med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
4. Bygningstype i matrikkelen vil bli endret etter informasjon som er fremlagt i saken. 
5. Myndighet til å viderebehandle søknaden delegeres til administrasjonen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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102/13  
DELEGASJONSSAKER    
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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103/13  
HARALD HARDRÅDESGATE  -  UTBYGGINGSAVTALE  
 
Vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale mellom Benterud Utbygging AS og Ringerike kommune vedtas. 
 
Behandling: 
 
Lise Kihle Gravermoen erklærte seg inhabil og forlot plassen.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale mellom Benterud Utbygging AS og Ringerike kommune vedtas. 
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104/13  
HØNENGATA 18-20 - UTBYGGINGSAVTALE  
 
Vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale mellom Hegi AS og Ringerike kommune vedtas. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale mellom Hegi AS og Ringerike kommune vedtas. 
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105/13  
LOESKOLLEN - UTBYGGINGSAVTALE  
 
Vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale med Loeskollen Utvikling as godkjennes 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale med Loeskollen Utvikling as godkjennes 
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REFERATSAKER     
 

Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 11.07.2013 vedr. – gnr.38/141 og 38/149 
 – Kartverksveien 6 – etablering av parkeringsplass med beplantning – klage 
 
B E-mail fra leder av byggesakskontoret Arne Hellum, datert 23.08.2013 – Betydning 
 av regelen om at byggetillatelse/deling må avvente at vann og avløp er sikret 
 
C Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 07.08.2013 vedr. gnr.318/493 – Klage  
 På vedtak om tillatelse til kjøleanlegg 
 
D Notat, datert 25.08.2013 fra rådmannen vedr. Ådalsfjella – Status Ringmoen kryss 
 
E Brev fra  Miljø- og arealforvaltning , datert 15.08.2013 – Varsel om mindre endring 
 av reguleringsplan nr. 315-1  – RV Sokna – Ørgenvika 
 
F Brev fra Grethe Kilstad, udatert vedr. Spørsmål: Vedlikehold og brøying av 
 kommunal vei 
 
G Brev fra Miljø- og arealforvaltning, datert 15.08.2013 – Mindre endring av 
 detaljregulering nr. 605_315-01 for Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika ”Melding om 
 delegert vedtak 
 
H Møteprotokoll fra Trafikkrådet – møte 03.09.2013  
 
I Brev fra  Miljø- og arealforvaltning , datert 19.08.2013 vedr. melding om delegert 
 vedtak – Mindre endring av detaljregulering 346-01 ”Tjyruhellen” 
 
J Saksframlegg/saksprotokoll (FS-møte 17.09.2013) – Innspill til handlingsprogram |
 for fylkesveger 
 
K Notat fra rådmannen, datert 23.09.2013 vedr. Tilbakemelding på spørsmål stilt i 
 HMA 
 

Side 16 av 500



  Sak 107/13 s. 2 
 

   

 

L Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 06.09.2013 vedr. Klage på 
 reguleringsplan 315-1 for Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika 
 
M Detaljregulering – ”386 E 16 Hønenkrysset” – orientering om oppstart av plan 
 
N Brev, datert 23.09.2013 fra Christian Mathiesen vedr. Ekstraordinært vannforbruk på 
 Nærstad gård 2011. Søknad om reduksjon  
 
O Notat fra rådmannen, datert 24.09.2013 vedr. Tilstandsvurdering av kommunale 
vann-  og avløpstjenester 2012 
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OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN  
 

Arkivsaksnr.: 10/2552  Arkiv: L12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
108/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
/ Formannskapet  
  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Forslag til områdeplan for 0605_ 347-Hvervenmoen 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 endringer.  
 
3. Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det aktuelle 

området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen kan skje før 
høring og offentlig ettersyn. Det delegeres til rådmannen å sette frist for innlevering av 
detaljeringen. 
 

4. Det kan etableres handelsvirksomhet med plasskrevende varer, møbler, brune- og 
hvitevarer. 

 
5. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 181-01 Hvervenmoen 

vekstområde, 113-01 Hvervenmoen, 237 GS Hønen Hvervenmoen, 357 
Pendlerparkering Hvervenkastet, 283-01 Sykehusområdet, 181-04 Hvervenmoen – HV – 
Plast, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605- 347- 
Områderegulering Hvervenmoen  

 
 

Sammendrag 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 07.03.11 oppstart av område- og 
detaljregulering for Hvervenmoen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig 
ettersyn. Dette vedtaket var i tråd med prinsippsak 150/10 i formannskapet 26.10.10. 
Hensikten med planarbeidet var å legge til rette for videre utvikling av Hvervenmoen, 
herunder en høyere utnyttelse av området.  
 
Planprogrammet var på offentlig ettersyn i perioden 19.03.11 – 06.05.11. Det kom inn 
totalt 14 merknader, inkludert en innsigelse fra Jernbaneverket, datert 04.05.11. 
Jernbaneverket trakk innsigelsen i brev datert 29.08.11. Fylkesmannen krevde at 
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planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) før fastsetting. 05.12.11 ble 
det vedtatt å etablere sportsbutikk på Hvervenkastet. Planprogrammet er nå fastsatt og 
behandlet i møtet 17.01.12 etter at det er revidert med grunnlag i høringsuttalelsene, samt 
uttalelse fra MD.  
 
Formannskapet vedtok 17.01.12 oppstart av en handels- og byutviklingsanalyse for 
Hønefoss. Asplan viak utarbeida en rapport på oppdrag fra Ringerike kommune, og 
analysen tas med som et innspill i arbeidet med revisjon av kommuneplanen sammen med 
blant annet fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik og By- og stedsutvikling 
Ringeriksregionen 2030. Analysene danner også bakgrunn for utforming av 
områderegulering for Hvervenmoen. 
 
I Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i Buskerud vises det til at plasskrevende 
varer bør lokaliseres utenfor sentrumsområdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til 
sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette formålet i 
kommuneplanen. 
 
Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget fra disse analysene og tidligere vedtak anbefaler 
rådmannen at det tillates å etablere handel med møbler, brune- og hvitevarer samt 
plasskrevende varer på Hvervenmoen. 
 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Hvervenmoen, 
herunder en høyere utnyttelse av området. AKA ønsker å kunne legge til rette for handel 
med plasskrevende varer og møbler, brune – og hvitevarer. Det er i dag regulert til kontor 
og industri. Kunngjøringen i Ringerikes blad var 19.03.11 med varsel om oppstart. 

 
Beskrivelse av saken 
Hvervenmoen er i dag regulert til næring, lett industri og kontor og er delvis utbygget ihht 
gjeldende reguleringsplan. AKA AS, som er eier av store deler av arealet, har merket pågang 
fra interessenter, og ser potensialet for en økt utbygging av næringsparken. Ønsket om en 
annerledes og høyere utnyttelse av tomten har ført til krav om utarbeidelse av forslag til 
områderegulering med konsekvensutredning, som ser planen i sammenheng med 
byutviklingen i Hønefoss. Det har blitt satt krav til konsekvensutredning, da planen anses å 
kunne ha vesentlige virkninger for samfunn og miljø i forhold til temaene veg og trafikk 
herunder areal og transport, handel, støy, energi, kulturminner, kulturmiljø, og miljø. 
Plandokumentene skal derfor synliggjøre tiltakets konsekvenser i forhold til disse temaene 
spesielt. 

 
Forholdet til overordnede planer 
 
Reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplaner i området er i hovedsak følgende:  

 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99.   

 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02.  

 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08.  
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Grønn plakat 
I ”Grønn plakat for Hønefoss” er størsteparten av området angitt som område med stor 
verdi, mens en mindre del av området er angitt som område med meget stor verdi. I 
henhold til retningslinjene for saksbehandling, knyttet til slike områder, kreves det særskilt 
dokumentasjon av områdets kvaliteter for natur-, frilufts- og landskapsverdier, og tiltakets 
konsekvenser for disse verdiene. Det er tatt inn krav i planprogrammet som skal sikre dette. 
 
Kommunedelplan E16 Skaret-Hønefoss 
Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss er under arbeid. Planprogram ble fastsatt 
31.03.11. Planen har vært på høring og det er kommet en rekke innsigelser. 
 
Energi- og klimaplanen for Ringerike, vedtatt 02.12.10 
Visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike er ”Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektiviseringen, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.”   
 
Kommuneplanen  
Gjeldende kommuneplan for Ringerike ble vedtatt 30.08.07. Formannskapet vedtok 
02.10.12 sak 215/12 oppstart av en fullstendig revidering av kommuneplanen.  
 
I gjeldende kommuneplan står følgende om senterområdene i Hønefoss:  

Sentrumsfunksjoner:  
Hønefoss by har i dag tre områder som alle har sentrumsfunksjoner, Sentrum, Øvre 
Hønengata og Dalsbråten/Eikli. I utgangspunktet bør alle publikumsrettede funksjoner 
lokaliseres nærmest mulig sentrum. Den framtidige utviklingen av Øvre Hønengata bør 
primært være som lokalsenter for den nordre delen av byen, med virksomheter som skal 
dekke de daglige behovene for befolkningen i nærområdet. Dalsbråten/Eikli bør utvikles som 
område for "kapitalvarehandel", dvs. virksomheter som ut fra plass- og transportbehov ikke 
hører naturlig hjemme i sentrum. Det bør også tillates dagligvarehandel, men ikke 
detaljhandel utover dette. Videregående skole bør samlokaliseres i sentrum. 

 
I kommuneplanbestemmelsene står det følgende om senterområder (§ 1.3):  

§ 1.3 Senterområder (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav b)  
Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 
kommune- og regionsenter. Arealbruken innenfor senterområder i kommunens tettsteder 
skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels-, service- og 
kulturtilbud bør lokaliseres til senterområdene i kommuneplanens arealdel. Det tillates ikke 
etablering av kjøpesenter utenfor senterområdene.  

 
Øvre Hønengata skal primært ha funksjon som lokalsenter for den nordlige delen av byen, og 
det tillates virksomheter som underbygger denne funksjonen. Det kan også tillates 
forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke hører 
naturlig hjemme i sentrum.  
 
I området Eikli/Dalsbråten kan det tillates industri- og kontorvirksomhet, samt 
forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke hører 
naturlig hjemme i sentrum. I sentrum kan det etableres videregående skoler. 
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Forskrift om rikspolitisk bestemmelse (RPB) for kjøpesentre 
RPB for kjøpesentre gjelder for all lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. 
Kjøpesentre kan kun etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente 
regionale planer. Forskriftens definisjon av kjøpesenter er gjengitt ovenfor under 
definisjoner. 
 
 
Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i Buskerud, vedtatt 17.09.03 
RPB for kjøpesentre fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjent fylkesdelplan skal 
legges til grunn for kommunens planlegging og behandling av søknader om etablering eller 
utvidelse av større kjøpesentre. Fylkesdelplanen definerer senterstruktur i fire nivåer, hvor 
Hønefoss er definert som fylkessenter- og fylkesdelsenter. Fylkesdelplanen vil kunne være 
grunnlag for innsigelse til kommunale planer. 
 
Fylkesdelplanen gir følgende føringer: 
• Nye kjøpesentre i Buskerud forutsettes lokalisert innenfor de i planen avgrensede 
sentrumsområder i fylkets byer og tettsteder. 
• Det tillates ikke etablering av nye kjøpesentre utenom sentrumsområdene. Det tillates 
heller ikke etablering av nye kjøpesentre i tilknytning til eksisterende kjøpesentre. 
• Eksisterende kjøpesentre i Buskerud kan utvikles innenfor et lokalt marked. Plasskrevende 
og arealkrevende varer kan utvikles innenfor et regionalt marked i tilknytning til eksisterende 
kjøpesentre dersom det er avsatt egne områder til dette formålet i kommuneplanen. 
 
Lokalisering: 
• Plasskrevende varer bør lokaliseres utenfor sentrumsområdene i byer og tettsteder, 
fortrinnsvis til sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette 
formålet i kommuneplanen. 
• Varegruppene møbler, brunevarer og hvitevarer er arealkrevende og transportskapende. 
Disse kan lokaliseres til sentrumssonen, til sentrumsområdenes randsone eller til egne 
områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen. 
• Annen privat og offentlig tjenesteyting: skal bygge opp under og utvikle den eksisterende 
senterstrukturen i fylket. 
 
Videre står det i fylkesdelplanen at plasskrevende varer bør samlokaliseres.  
 
Andre forhold som bør tas i betraktning: 
• Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter 
• Miljømessige og estetiske hensyn ved etableringer 
• Hensyn til ulike brukergruppers behov 

 
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 
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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. 
 
Hjemmelshavere i området er: 
Gnr./ bnr. 38/151 – HOS Eiendom AS 
Gnr./ bnr. 38/149 – Mørck Eiendom AS 
Gnr./ bnr. 38/143 – Mesh Eiendom AS 
Gnr./ bnr. 38/98   – Statsbygg 
Gnr./ bnr. 38/150 – Den kristelige menighet Hønefoss 
Gnr./ bnr. 38/137 – Ringerike kommune 
Gnr./ bnr. 38/148 – Økonomihuset holding AS 
Gnr./ bnr. 38/138 – Økonomihuset holding AS 
Gnr./ bnr. 38/154 – Ringerike Medisinske sentereie AS 
Gnr./ bnr. 38/141 – Mørck Eiendom AS 
Gnr./ bnr. 38/198 – Tronrud Holding AS 
Gnr./ bnr. 38/145 – AKA AS 
Gnr./ bnr. 38/181 – HV Plast AS 
Gnr./ bnr. 38/161 – HV Plast AS 
Gnr./ bnr. 38/162 – Bryn Ventilasjon AS 
Gnr./ bnr. 38/195 – Vardar AS 
Gnr./ bnr. 38/219 – AKA AS 
Gnr./ bnr. 38/201 – AKA AS 
Gnr./ bnr. 38/219 – AKA AS 
Gnr./ bnr. 38/200 – AKA AS 
Gnr./ bnr. 38/202 – Diverse seksjonseiere 
Gnr./ bnr. 38/199 – Viken Skog BA 
Gnr./ bnr. 38/209 – Diverse seksjonseiere 
Gnr./ bnr. 38/160 – AKA AS 
Gnr./ bnr. 38/147 – AKA AS 
 
38/119, 135, 136 er ikke med i avgrensingen lenger. 
 

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

Historikk, tidligere behandlinger og vedtak 

 

Hva Behandling Dato Sak 

Hvervenmoen vekstområde – vedtak om offentlig 
ettersyn 

HMA 13.12.04 191/04 

Brev fra AKA med forslag til ny utvikling av 
Hvervenmoen. 

- 03.09.10 - 

Heldagsmøte med næringsliv, Statens vegvesen, 
Buskerud fylkeskommune, Ringerike utvikling, 
Ringerike kommune 

- 23.09.10 - 
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Notat, forslag om justering av de ulike forslagene til 
vedtak i tråd med møtet den 23.09.10 

HMA 
FS 

25.09.10 89/10 

Prinsippsak Hvervenmoen vekstområde 
 

HMA 
FS 

27.09.10 
26.10.10 

89/10 
150/10 

Oppstart av område- og detaljregulering for 
Hvervenmoen 

HMA 
 

07.03.11 
 

31/11 
 

Prinsippsak om etablering av sportsbutikk på 
Hvervenkastet 

HMA 05.12.11 138/11 

Fastsetting av planprogram for område- og 
detaljregulering for Hvervenmoen 

HMA 
FS 

16.01.12 
17.01.12 

9/12 
19/12 

Oppstart av handels- og byutviklingsanalyse HMA 
FS 

16.01.12 
17.01.12 

10/12 
15/12 

Høring av handels- og byutviklingsanalysen hos 
regionale myndigheter 

 04.09.12-
03.10.12 

 

Møte i planforum  25.09.12  

Vedtak av sak om Handels og byutviklingsanalyse KS 13.12.12 142/12 

 

 HMA = Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 FS = Formannskapet 

 KS = Kommunestyret 

 
Behov for informasjon og høringer 
 Etter vedtak om høring vil planen, bestemmelser og relevante dokumenter sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-
10. 

  
Prinsipielle avklaringer 
Prinsippsak Hvervenmoen vekstområde: 
Sak: 150/10, Behandling i Formannskapet 26.10.2010, vedtak:  

1. Det åpnes for handel med plasskrevende varer, møbler, brune- og hvitevarer på 
Hvervenmoen.   

2. Da størstedelen av den type handel i AKA AS’ brev av 3.september 2010 er definert 
som plasskrevende varer, mener Ringerike kommune at hele behovet beskrevet i AKAs 
brev kan dekkes innenfor formålet plasskrevende varer. 

3. AKA kan starte arbeidet med detaljregulering av et begrenset område på 
Hvervenmoen. Områdets størrelse, plassering, type handel og partenes fremdrift i 
arbeidet med plansaken må allikevel være slik at det unngås innsigelser og det er 
praktisk mulig å ha en godkjent detaljregulering i løpet av 2011.  

4. Rådmannen starter samtidig i samarbeid med AKA arbeidet med en overordnet 
områdeplan for Hvervenmoen. 

5. Det etableres dialog med regionale myndigheter med sikte på å legge forholdene til 
rette på Hvervenmoen for en raskest mulig behandling av planene i området, både på 
kort og lang sikt. 

6. Rådmannen kommer tilbake med en orienteringssak om status og fremdrift våren 
2011. 
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Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.12.2011: 
 
Det tillates etablert sportsbutikk i 1. etg. av Skeidarbygget på Hvervenkastet, på gnr/ bnr 
38/119. 

 
HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE  
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Handels- og byutviklingsanalysen tas med som innspill til videre 
kommuneplanlegging, sammen med andre utredninger/analyser som er utført: 
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
- By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030  

 
2. Følgende prinsipper legges til grunn: 
a) Definisjoner av typer handel med mer i kapittel Definisjoner i dette saksframlegget 

legges til grunn.  Eksemplene på forretninger/firma skrevet i kursiv under 
«Definisjoner» side 69 i saksframlegget, tas ut, da en politisk beslutning i denne 
omgang ikke innebærer forhåndsgodkjenning av enkeltforetak. Viser til punkt e 
nedenfor. 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- 
og transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen. Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 
randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig 
tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt 
sentrumsområdene.  

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og 
etableringene i hver enkelt sak.  

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering 
av all handel. 

 
Brev fra Miljøverndepartementet  
Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn 
våren 2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet 
som vil kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- 
og transportplanlegging. Med bakgrunn i dette ble planprogrammet forelagt 
Miljøverndepartementet (MD) i medhold av § 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD 
uttalte seg til planprogrammet i brev datert 17.10.11.  
 
MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 
sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder 
utenfor sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av 
en overordna vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest 
hensiktsmessige for dette formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil 
ha minst negative konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å 
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hindre såkalt bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse 
med sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene.  
 
MD anser at noe av de såkalte storkonseptforretningene som listes opp ikke faller inn under 
fylkesdelplanens definisjon av plasskrevende varer, eller betegnelsene møbler, brune- og 
hvitevarer. Tilrettelegging for slike virksomheter utenfor areal som er definert som 
sentrumsområde i fylkesdelplanen vil være i strid med fylkesdelplanen, og være grunnlag 
for innsigelse. Når det gjelder handel med møbler, brune- og hvitevarer og plasskrevende 
handel etter fylkesdelplanens definisjon, ber MD om at kommunen gjør en grundig 
vurdering av om lokalisering av slik handel på Hvervenmoen er i tråd med RPB for 
kjøpesentre, og tilfredsstiller fylkesdelplanens kriterier for lokalisering av handel. Dersom 
kommunen ikke kan dokumentere dette, bør kommunen ikke gå videre med å regulere for 
handel på Hvervenmoen.   
 
Oppfølging av Miljøverndepartementes brev 
 
For å følge opp Miljøverndepartements brev ble prosessen med handels og 
byutviklingsanalyse satt i gang.  
 
Formannskapet vedtok 17.01.12 oppstart av en handels- og byutviklingsanalyse for 
Hønefoss. Rådmannen fikk i oppdrag å formulere innhold, utforming og framdrift for 
analysen. Rådmannen gjennomførte en konkurranse for å leie konsulenthjelp til analysen.  
 
Asplan Viak AS har i samarbeid med rådmannen gjennomført analysen. I forbindelse med 
dette arbeidet ble det 08.05.12 arrangert et byutviklingsverksted hvor representanter fra 
næringsliv, kommuneadministrasjon, nabokommuner og politikere deltok.   
 
Handels- og byutviklingsanalysen  
Rapporten fra Asplan Viak er delt inn i 3 hoveddeler:  
- Fase I: Analyse av dagens situasjon 
- Fase II: Grunnlag for en levende bykjerne  
- Fase III: Forslag til robust senterstruktur for Hønefoss by  
 
Fase III presenterer utfordringer og muligheter for Hønefoss, forslag til overordna grep og 
strategier, samt mulige generatorer for framtidig handels- og byutvikling i Hønefoss. Her 
følger en kort oppsummering av hovedpunktene i rapporten fra Asplan Viak.  
 
Sentrumsavgrensning 
Hønefoss har et godt utgangspunkt for en bærekraftig og attraktiv byutvikling, men dette vil 
kreve overordna grep for å styre utviklinga mot sentrum. Fra Industrigata/Hønengata i nord 
til Hvervenmoen i sør er avstanden 4 km. Utvikling med fortetting langs en hovedakse i 
nord-sydlig retning vil generere stadig mer trafikk i hovedveien, som igjen blir en 
trafikkbarriere for tverrgående mobilitet.  
 
Figur på side 82 i rapporten viser en sone som omkranser den mest sentrale delen av 
Hønefoss som inkluderer Osloveien/Storgata, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg 
og Industrigata/Hønengata. Dette er det mest tilgjengelige området i Hønefoss 
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(gjennomsnittlig kortest reiseavstand fra boområdene). Framtidig byutvikling bør 
konsentreres innenfor dette området. Det anbefales å konsentrere framtidig handel 
innenfor senterområder i gjeldende kommuneplan, med særlig fokus på sentrum. I tillegg 
bør stasjonsområdet utvikles, og inkluderes derfor i sentrumsavgrensninga for Hønefoss. 
Både handel, næring og boligutvikling bør konsentreres til sentrum framfor nyetableringer i 
byens randsoner. Etablering av handel og større arbeidsplasskonsentrasjoner utenfor dette 
området vil bidra til å øke samla transportomfang i Hønefoss, og da fortrinnsvis bilbasert 
transport.  
 
Kontorarbeidsplasser 
Kontorarbeidsplasser skaper byliv og grunnlag for handel/service, og bør lokaliseres i 
områder med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende.  
 
Hovedstrategier 
Det foreslås et overordna grep basert på to hovedstrategier:  
- å vende byen tilbake mot fossen/elva.  
- å bygge opp under en tverrforbindelse på tvers av dagens nord-sør akse.  
 
Generatorer for framtidig handels- og byutvikling 
Fire nøkkelprosjekter vil kunne være generatorer for en bærekraftig handels- og byutvikling:  
a) Øya bør reetableres som byens tyngdpunkt og sentral møteplass ved fossen.  
b) Kvartalene ved Kongensgate/Kong Rings gate bør transformeres med høy utnyttelse.  
c) Stasjonen har stort potensial for større etableringer i forbindelse med et regionalt 
knutepunkt.  
d) Nye bruer.  
 
Hvervenmoen  
Vår anbefaling er at kommunen bør satse på utvikling av sentrum, med flere 
kontorarbeidsplasser og detaljvarehandel før en eventuell senere videre utvikling på 
Hvervenmoen. Sentral plassering langs hovedveien gjør at Hvervenmoen bør kunne 
tilrettelegges for handel med plasskrevende varer, for eksempel byggevarer, bilhandel og 
hagesenter.  
Vår anbefaling er at det ikke bør åpnes for detaljvarehandel på Hvervenmoen, da dette vil 
forsterke den negative trenden med å trekke aktivitet ut av sentrumskjernen, og bidra til å 
øke transportomfanget i kommunen. Det samme gjelder kontorarbeidsplasser, som det er 
mangel på i sentrum og som er en viktig ressurs for å skape byliv og grunnlag for 
handel/service. For å få økonomisk bærekraft må kontorarbeidsplasser lokaliseres i områder 
med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende.   
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Definisjoner 
Følgende definisjoner er lagt til grunn:  

 Beskrivelse 

Senterstruktur 
(def. iht. 
fylkesdelplan) 

Fylkesdelplanen definerer senterstruktur i 4 nivå:  
- Fylkessenter/regionsenter, som er det dominerende 

hovedsenteret for en region. 
- Distriktssenter, sentre med betydning ut over vanlig 

lokalsenternivå 
- Lokalsenter, som vil omfatte en del av kommunesentrene i 

fylket, og større sentra innen en kommune 
- Nærsenter, som omfatter mindre boligorienterte sentre. 

Hønefoss er definert som fylkessenter/regionsenter.   

Kjøpesenter 
Definisjon fra 
RPB for 
kjøpesentre:  
 
 
 
 
 
Definisjon fra 
fylkesdelplan:  
 

 
Detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser 
etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever 
kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å 
oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er 
varehus som omsetter èn eller flere varegrupper. Som kjøpesenter 
regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et 
område som for eksempel en handelspark. 
 
Detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 
etableres, drives eller framstår som en enhet samt utsalg som krever 
kunde- eller medlemskort for å få adgang. 

Detaljhandel 
(def. fra SSB) 

Salg av handelsvarer i eget navn og for egen regning, i hovedsak for 
kjøpers personlige bruk eller til private husholdninger, fra fast 
utsalgssted eller fra torgplass mv. Detaljhandel omfatter salg av alle 
typer varer direkte til forbruker, også plasskrevende varer og møbler, 
brune- og hvitevarer.  

 Plasskrevende varer  
(def. iht. fylkesdelplan) 

Forretninger som forhandler:  
- biler og motorkjøretøyer 
- landbruksmaskiner 
- trelast og andre større byggevarer 
- salg fra planteskoler/hagesentre 

 

 Møbler, brunevarer og 
hvitevarer  
(omtalt i fylkesdelplan) 

Arealkrevende og transportskapende.  
 

 Annen detaljhandel  Detaljhandel som ikke er plasskrevende 
varer, møbler, brune- og hvitevarer.  
 

Dagligvarer 
(def. fra lov om 
handelsvirksom
het) 

Matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og 
rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, 
bone-, rense- og pussemidler.  
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Innkomne merknader 
Innkomne merknader ved oppstart og ved offentlig ettersyn av planprogram er tidligere 
oppsummert og kommentert ved fastsetting av planprogrammet.  
 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

 
Oppsummering og utdrag fra konsekvensutredningen: 
 
Av ovenstående tabell (s 129 i KU), er det vurdert at planforslaget har en liten positiv 
konsekvens for samfunn og miljø etter en samlet vurdering. Det er valgt å tillegge enkelte 
tema en større betydning for samfunn og miljø enn andre, da disse regnes for å potensielt ha 
en større konsekvens totalt sett enn de andre. Disse er vurdert til å være handel- og 
næringsliv og trafikk. Man så tidlig i utredningsarbeidet, at hvis man klarte å minske 
konsekvensene av en økt trafikkbelastning, samtidig som man klarte å komme frem til 
løsninger som kan være med på å begrense handelslekkasjen fra sentrum, ville de andre 
temaene være enklere å håndtere. 
 
Det er vurdert at planforslaget har en middels positiv konsekvens for Hønefoss i forhold til 
handel- og næringsliv. Dette er først og fremst en følge av at det er vurdert at ønsket type 
handel på Hvervenmoen kan styrke Hønefoss sin posisjon som regionsentrum – samtidig som 
det er vurdert at handelsformålet ikke nødvendigvis konkurrerer med sentrumshandelen, 
men heller er med på å frigjøre areal i sentrum som kan nyttes til detaljvarehandel eller 
arbeidsintensiv virksomhet. 
 
Konsekvensutredningen har konkludert med at forhold angående trafikk, etter 
gjennomføring av avbøtende tiltak, vil være svakt positivt i etappe 0a og svakt negativt i 
etappe 1. Følgene av full utbygging er vanskelig å forutsi, da disse henger tett sammen med 
trasévalget for ny E16. Det er derfor stilt videre utredningskrav før igangsetting av full 
utbygging etter etappe 1. Frem til etappe 1, er det da vurdert at trafikkavvikling som følge 
av økt trafikkbelastning ikke vil forverres vesentlig, så lenge man gjennomfører enkelte tiltak 
på tilliggende vegsystem. Dette er vurdert å måtte være akseptabelt, hvis man ønsker 
utvikling av Hønefoss som regionssenter. De andre tema er vurdert å varierer fra svakt 
negativt til svakt positivt, og har ikke de store konsekvensene. Konsekvensutredningen 
konkluderer dermed med at planforslaget for Hvervenmoen Næringspark kan ha en liten 
positiv konsekvens samlet sett, og at planforslaget derfor kan anbefales. 
 
AVBØTENDE TILTAK 
Konsekvens for planforslaget er vurdert å være svakt positiv. Denne vurderingen avhenger av 
at det gjennomføres avbøtende tiltak ved gjennomføring av utbyggingen. Av avbøtende 
tiltak som må sikres i bestemmelser eller ved oppfølging av byggesak er: 

 For å forhindre etablering av detaljvarehandel som kan konkurrere med 
sentrumshandelen, settes en nedre grense på tillatt forretningsareal på 2000 kvm 
BRA i tillegg til at forretning skal være innenfor begrepene plasskrevende handel, og 
handel med 
møbler, brune- og hvitevarer. På denne måten kan man sikre at aktører som 
etablerer seg, er aktører som i hovedsak driver med plasskrevende varer, og der 
småvarer er en mindre del av forretningsarealet. 
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 Det legges opp til en etappevis utbygging, knyttet opp mot krav til tiltak på 
tilliggende vegnett: 

o Etappe 0a: Tilsvarende belastning som for 0-alternativet, innebærer en 
etablering av kontor med 100 arbeidsplasser, samt plasskrevende handel inntil 
6000 kvm medregnet salgsareal og lagerareal. Gjennomføring av etappe 0a 
utløser ingen krav til tilak. 
 
o Etappe 1: Det tillates etablert kontor med 100 arbeidsplasser, samt 
forretningsareal opp mot 15.000 kvm BRA. Dette utløser følgende tiltak: 
- Filterfelt i rundkjøring Hvervenmoen i retning ut fra planområdet 
- Filterfelt i rundkjøring ved Hvervenkastet, og to felt ut av denne rundkjøring i 
retning Osloveien. 
 
o Full utbygging: Før det kan tillates full utbygging, skal det lages en ny 
trafikkutredning som ser tiltaket i forhold til reell belastning som følge av etappe 
1, samt som skal vurdere tiltaket opp i mot ny trasé for E16. 
 
o Kollektivtilbudet bedres ved at det etableres to bussholdeplasser innenfor 
planområdet. 
 
o Internt vegnett breddeutvides, det planlegges to nye rundkjøringer internt for å 
bedre avkjørsler til handelsarealene, og gang- og sykkelvegnettet utbedres og 
etableres langs hele intervegnettet innenfor planområdet. 
 
o Det må beregnet støyskjermingstiltak på nye kontorbygg, for å skjerme mot 
støybelastning fra E16.  
Tilkomst til nærturområder forbedres ved utbedring av gang- og sykkelvegnett, 
samt at etablerte parkeringsareal kan sambrukes med kontorarealer og 
handelsaeraler. 
 
o Det settes vilkår i bestemmelsene at område som i dag fungerer som 
viltkorridor, ikke skal gjerdes inn. Dette området er angitt med hensynssone 
naturmiljø på plankartet. 
 
o Det må søkes dispensasjon for automatisk fredet kulturminne, med hensikt å 
frigi dette. 
 
o Det stilles krav til at det skal redegjøres for matjordlaget, og at dette skal 
vurderesomdisponert i bestemmelser. 

 
Risiko- og sårbarhet: Området er allerede regulert til utbygging. Det som ikke ble fanget opp 
i forrige reguleringsplan var et kulturminne, som nå har blitt frigitt, og verdien av 
sandfuruskoger, som nå har størst verdi utenfor området. Tiltak på tilliggende vegnett vil 
gjøre at faren for oppstuving mot E16 forminskes, og at situasjonen for trafikkbelastning blir 
tilnærmet lik som for dagens situasjon. 
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Rådmannens vurdering 
 
Brev fra Miljøverndepartementet (MD) 
 
MD sier i sitt brev blant annet at dersom det er behov for handelsavlastningsområder 
utenfor sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av 
en overordna vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest 
hensiktsmessige for dette formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil 
ha minst negative konsekvenser for handelen i sentrum. MD sier videre at når det gjelder 
handel med møbler, brune- og hvitevarer og plasskrevende handel etter fylkesdelplanens 
definisjon, ber MD om at kommunen gjør en grundig vurdering av om lokalisering av slik 
handel på Hvervenmoen er i tråd med RPB for kjøpesentre, og tilfredsstiller 
fylkesdelplanens kriterier for lokalisering av handel. Ut i fra foreliggende analyser og 
utredninger mener rådmannen at det er gjort grundige vurderinger i 
lokaliseringsspørsmålet for ulik type handel i og rundt Hønefoss.  
 
Definisjoner 
I høringa av Handels- og byutviklingsanalysen uttalte fylkesmannen at det er viktig med 
entydige definisjoner av varetyper og handelsvirksomhet. I vedtaket av analysen ble 
definisjonene som er gjengitt under Prinsipielle avklaringer – Definisjoner lagt til grunn. 
Dette er satt opp i tabellform med henvisninger til hvor definisjonene er henta fra.  
 
Områdeplan åpner for handel med plasskrevende varer og  møbler, brune- og hvitevarer. 
Disse er omtalt som arealkrevende og transportskapende i fylkesdelplanen. De inngår ikke i 
definisjonen av plasskrevende varer, selv om slike handelskonsepter er arealkrevende. 
Møbler, brune- og hvitevarer er varer som det er naturlig å bruke bil for å hente, og regnes 
derfor som transportskapende. I slike handelskonsepter er det ofte en del supplerende 
varer som vil defineres som annen detaljhandel, dette gjelder også plasskrevende varer.  
 
Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i Buskerud 
RPB for kjøpesentre fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjent fylkesdelplan skal 
legges til grunn for kommunens planlegging og behandling av søknader om etablering eller 
utvidelse av større kjøpesentre. Planen er fra 2003, og det har vært en utvikling i Hønefoss 
siden da. Videre er det et politisk ønske å legge til rette for befolkningsvekst og 
næringsutvikling i Ringerike. Dette er også to av hovedsatsingsområdene i planstrategien, 
som ble vedtatt i Kommunestyret 28.06.12 sak 75/12.  
 
Lokalisering iht fylkesdelplan: 
 
• Plasskrevende varer bør lokaliseres utenfor sentrumsområdene i byer og tettsteder, 
fortrinnsvis til sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette 
formålet i kommuneplanen. 
• Varegruppene møbler, brunevarer og hvitevarer er arealkrevende og transportskapende. 
Disse kan lokaliseres til sentrumssonen, til sentrumsområdenes randsone eller til egne 
områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen. 
• Annen privat og offentlig tjenesteyting: skal bygge opp under og utvikle den eksisterende 
senterstrukturen i fylket. 

Side 95 av 500



  Sak 108/13 s. 14 
 

   

 

 
Videre står det i fylkesdelplanen at plasskrevende varer bør samlokaliseres.  
 
Andre forhold som bør tas i betraktning: 
• Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter 
• Miljømessige og estetiske hensyn ved etableringer 
• Hensyn til ulike brukergruppers behov 
 
Hønefoss som regionsenter og randsone rundt byen 
Hønefoss er definert som fylkessenter/regionsenter i fylkesdelplan for handel- service og 
senterstruktur i Buskerud, vedtatt 17.09.03. I forbindelse med høringen av handelsanalysen 
kom det tilbakemeldinger om at det er lagt for liten vekt på Hønefoss som et regionsenter 
og handelssted for et større omland. I Fylkesdelplan for handel- service og senterstruktur i 
Buskerud brukes begrepet sentrumsområdenes randsone i forbindelse med lokalisering av 
plasskrevende varer og møbler, brune- og hvitevarer. Randsone er ikke nærmere definert. 
Nevnte varegrupper er i utgangspunktet bilbasert, og egner seg derfor ikke nødvendigvis et 
bysentrum. Hvervenmoen ligger i randsonen til sentrumsområdene. 
 
Hvervenmoen ligger ca 800 meter fra nærmeste senterområde i kommuneplan som heter 
Eikli. Hvervenmoen har sentral beliggenhet i forhold til transportsystemet, plassert ved 
innkjøringa til Hønefoss langs E16.  
 
På Hvervenmoen er det i gjeldende regulering tillatt med kontor og lettere industri, og det 
er i dag 1100 arbeidsplasser her. I Fortettingsanalysen er det anslått at det er potensial for 
174.300 kvm næringsareal på Hvervenmoen i tråd med gjeldende regulering. Dette anslås å 
kunne gi 4300 ansatte dersom det bygges ut med arbeidsplassintensiv virksomhet. På 
motsatt side av E16 på Hvervenkastet er det i dag sportsforretning, møbelforretning, 
bensinstasjon og Gjestegård/bespisning. Dagens regulering for Hvervenmoen innebærer et 
stort antall arbeidsplasser i randsonen av Hønefoss.  
 
Handel med plasskrevende varer og  møbler, brune- og hvitevarer er i stor grad bilbasert 
handel. Med de trafikkutfordringene som er i Hønefoss er det ikke ønskelig å ha all slik 
handel lokalisert i selve bykjernen.  
 
I gjeldende kommuneplan er Hønengata og Eikli angitt som senterområder hvor det kan 
tillates forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke 
hører naturlig hjemme i sentrum. På Eikli er det i dag en blanding av plasskrevende varer, 
møbler, brune- og hvitevarer samt annen detaljhandel.    
 
Med bakgrunn i dette vurderer rådmannen at utvikling av randsoner med noe bilbasert 
handel vil kunne være et supplement til sentrumsaktiviteten og i liten grad opptre som 
konkurrerende virksomhet.  
 
I rekkefølgebestemmelsene er det lagt opp til utbyggingstrinn: 
Trinn 0a: Det kan bygges maksimum 100 kontorarbeidsplasser og 6500 kvm BRA (ikke 
medregnet parkering eller plan per 3 m for høye bygg) plasskrevende handel uten krav til 
tiltak på tilliggende vegnett.  
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Trinn 1: Det kan bygges ut 31000 kvm BRA (ikke medregnet parkering eller plan per 3 m for 
høye bygg) hvorav 15000 kvm kan være plasskrevende handel. Trinn 1 utløser følgende 
tiltak på vei: 
- Filterfelt fra rundkjøring til Hvervenmoen. 
- Tofeltsvei fra Hvervenkastet mot Osloveien.  
 
Tiltak på vei forutsetter at E16 mot Hønefoss blir liggende som i dag. Hvis E16 endrer trasé, 
skal det ved tillatelse til tiltak ved trinn 1 dokumenteres at veinettets kapasitet er 
tilstrekkelig. 
 
Trinn 2: Utvikling av resterende område. Før dette må det utarbeides ny trafikkanalyse som 
skal vurdere kapasitet, belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak før 
full utbygging. Viser trafikkanalysen at veinettets kapasitet ikke er tilstrekkelig, kan 
kommunen kreve detaljregulering. 
 
Samla vurdering 
Det er gjort et grundig grunnlag for planarbeidet på Hvervenmoen. Både gjennom 
konsekvensutredning og utredninger tilhørende områdeplan og i forbindelse med 
overordnede analyser. Dette danner grunnlaget for rådmannens forslag til vedtak. 
Handelsanalysen sier at Hvervenmoen har en sentral plassering langs hovedveien som  gjør 
at Hvervenmoen bør kunne tilrettelegges for handel med plasskrevende varer, for eksempel 
byggevarer, bilhandel og hagesenter. Fylkesdelplan sier at plasskrevende varer bør 
lokaliseres utenfor sentrumsområdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til 
sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette formålet i 
kommuneplanen, og varegruppene møbler, brunevarer og hvitevarer er arealkrevende og 
transportskapende. Disse kan lokaliseres til sentrumssonen, til sentrumsområdenes 
randsone eller til egne områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen. 
Bestemmelsene til planen setter begrensninger til at det innenfor området ikke tillates bygd 
handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA. Det vil si at det ikke kan etableres små 
forretninger som vil kunne konkurrere med sentrum. Konsekvensutredningen konkluderer 
med at planforslaget for Hvervenmoen Næringspark kan ha en liten positiv konsekvens 
samlet sett, og at planforslaget derfor kan anbefales. Det er vurdert at planforslaget har en 
middels positiv konsekvens for Hønefoss i forhold til handel- og næringsliv. Dette er først og 
fremst en følge av at det er vurdert at ønsket type handel på Hvervenmoen kan styrke 
Hønefoss sin posisjon som regionsentrum – samtidig som det er vurdert at handelsformålet 
ikke nødvendigvis konkurrerer med sentrumshandelen, men heller er med på å frigjøre 
areal i sentrum som kan nyttes til detaljvarehandel eller arbeidsintensiv virksomhet. 
 
Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det aktuelle 
området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen kan skje før 
høring og offentlig ettersyn 
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Vedlegg 
 
Saksdokumenter 
 
1.  Oversiktskart med planavgrensning. 

http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hverv
enmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalys
e/6%20Kartutsnitt.pdf  * 

2.  Forslag til plankart, datert 11.09.13 – nedkopiert. 
3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 20.09.13 
4.  Planbeskrivelse og konsekvensutredning, datert 04.07.13 
5.  Reguleringsplan 181-01 med tilhørende bestemmelser, vedtatt 24.06.99   
6.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00* (ikke hyperkobling) 
7.  Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* (ikke 

hyperkobling) 
8.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss  vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser* (ikke hyperkobling) 
9.  Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10* 
 
Oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogram: 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-
eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen-Oppstart-og-offentlig-
ettersyn/  
 

 Kart – oversikt over planområdet 
 Varslingsbrev m/adresseliste 
 Saksframlegg 
 Planprogram 

 
Fastsetting av planprogram: 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-
eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen---fastsetting-av-
planprogram/  
 

 Planprogram fastsatt 17.01.12 
 Brev - varsel om oppstart 
 Saksframlegg 
 Saksprotokoll HMA 
 Saksprotokoll Formannskapet 
 Kartutsnitt - oversikt over planområde 
 Oppsummering av uttalelser, etter varsel om oppstart og offentlig ettersyn / høring 

av planprogram 
 Brev fra Miljøverndepatrementet 
 Handels og byutviklingsanalyse - oppstart 
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http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/6%20Kartutsnitt.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/6%20Kartutsnitt.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/6%20Kartutsnitt.pdf
http://kart.ringerike.kommune.no/ringerikeregplan/Reguleringsplankart/181-01.pdf
http://kart.ringerike.kommune.no/ringerikeregplan/Reguleringsplanbestemmelser-pdf/181-01.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Planer-og-prosjekter/Energi-og-klimaplan---Vedtatt/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen-Oppstart-og-offentlig-ettersyn/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen-Oppstart-og-offentlig-ettersyn/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen-Oppstart-og-offentlig-ettersyn/
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/kart.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/Varslingsbrev.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/Saksframlegg.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/Planprogram.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen---fastsetting-av-planprogram/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen---fastsetting-av-planprogram/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv/Hvervenmoen---fastsetting-av-planprogram/
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/1%20Fastsatt%20planprogram%20170112.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/2%20Varslingsbrev.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/3%20Saksframlegg.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/4%20Saksprotokoll%20HMA%20160112.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/5%20Saksprotokoll%20Fsk%20170112.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/6%20Kartutsnitt.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/7%20Oppsummering%20av%20uttalelser.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/8%20Brev%20fra%20milj%c3%b8verndepartementet.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Utredninger-og-analyser/Handel-og---byutviklingsanalyse/
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Handels – og byutviklingsanalyse: 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Utredninger-
og-analyser/Handel-og---byutviklingsanalyse/ 
 

 Saksframlegg datert 19.11.12  - vedtak Handelsanalyse 
 Handels - og byutviklingsanalyse - datert 30.08.12. 
 Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
 By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030 
  Oppsummering av uttalelser til begrensa høring av handels- og byutviklingsanalysen 
 Saksprotokoll fra kommunestyrets behandling 13.12.12 
 Saksframlegg- oppstart 
 Brev fra Miljøverndepartementet 
 Hønefoss Bykjerne 
 Hønefoss senterområder 
 Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 16.01.2012 
 Behandling i Formannskapet 17.01.2012 

 
 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 
Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Utredninger-og-analyser/Handel-og---byutviklingsanalyse/
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/Handels-%20og%20byutviklingsanalyse/Saksframlegg.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/Handels-%20og%20byututviklingsanalyse_%20H%c3%b8nefoss_%20v3_30082012.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/Handels-%20og%20byutviklingsanalyse/2%20Fortettingsanalyse%20for%20H%c3%b8nefoss,%20Nesbakken%20og%20Vik.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/Handels-%20og%20byutviklingsanalyse/3%20By%20og%20stedsutvikling%20Ringeriksregionen%202030.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/Handels-%20og%20byutviklingsanalyse/4%20Oppsummering%20av%20uttalelser.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/Handels-%20og%20byutviklingsanalyse/Saksprotokoll%20ks%20131212.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/Saksframlegg%20H%20og%20B.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/8%20Brev%20fra%20milj%c3%b8verndepartementet.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/H%c3%b8nefoss%20-%20bykjerne.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/Senteromr%c3%a5dene%20i%20H%c3%b8nefoss.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/Senteromr%c3%a5dene%20i%20H%c3%b8nefoss.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/Protokoll%20HMA%20H%20og%20B.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/347%20og%20348%20hvervenmoen%20og%20handelssanalyse/fastsetting%20av%20progr%20og%20handelsanalyse/Protokoll%20FS%20H%20og%20B.pdf
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 RINGERIKE KOMMUNE 
 
 

 
FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605- 347: Områderegulering Hvervenmoen  
 
Utarbeidet av Ringerike kommune/ Halvorsen & Reine Siv. Ark. AS, DATO 
Sist revidert 20.09.13 
 
 
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    
    
 

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

F : Forretninger                                                         
FKI : Forretning/kontor/industri                              
FK 1: Forretning/kontor 1 
FK 2: Forretning/kontor 2 
K 1: Kontor område 1 
K 2: Kontor område 2 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

O_V1: Offentlig veg (E16)     
O_V2: Offentlig veg (avkjørsel til Hvervenmoveien)  
O_veg3: Offentlig veg (Hvervenmoveien)    
GS1, GS2, GS3, GS4: Gang- og sykkelveg       
KHP 1: Kollektivholdeplass     
  

3. Grønnstruktur  
VS 1, VS 2, VS 3: Vegetasjonsskjerm 
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – forretning  
 
1. Formål 
Området F en kan nyttes til plasskrevende handel og handel med møbler, brune - og 
hvitevarer.  
   

1.1 Gangforbindelser fra fortau i forbindelse med kollektivholdeplass i vei skal redegjøres 
for ved søknad om tillatelse til tiltak.  
 

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

 
1.3  Internveg/kjøreveg inne på området skal ha snøopplag på en side.  

Det tillates i tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.  
 
2. Bygningstype 
Innenfor området tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA.  
    
3. Utnyttingsgrad 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 60 %. Parkeringsareal på terreng 
skal ikke medregnes i % BYA.  

 
- Det skal i tillegg settes av 15 % av tomtens bruttoareal til grøntområder. Områdene 

skal opparbeides parkmessig. 
 
4. Byggehøyder 
Maksimale gesims-/mønehøyder er 10 meter.  
 
5. Takform 
Bygningene kan ha valgfri takform, også flatt. Takene skal utformes med god arkitektonisk 
kvalitet. 
 
6. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
 
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering/carport, gjerder etc. ut over 
byggegrensene. 
 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at 
unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og god utforming. 
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. 
 
7. Materialbruk 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbruk.  
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§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – forretning/kontor/industri  
 
1. Formål 
Området FKI kan nyttes til kontor, lett industri, plasskrevende handel og handel med møbler, 
eller brune - og hvitevarer. Med lett industri menes virksomheter som ikke medfører 
miljøulemper i form av støy, forurensning, rystelser eller lignende, og som kan tilpasses 
områdets karakter som blandet kontor- og handelsområde.  
   

1.1. Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske 
anlegg innenfor byggeformålet FKI.  

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

snøopplag rundt parkeringsarealene.  
 
2. Bygningstype 
Innenfor området tillates ikke bygd handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA. 
    
3. Utnyttingsgrad 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 60 %. Parkering på terreng 
medregnes ikke i % BYA.  

 
- Det skal settes av 15 % BYA til grøntområder. Områdene skal opparbeides 

parkmessig. 
 
 
4. Byggehøyder 
Maksimale gesims-/mønehøyder er 10 meter for handels-, lager og industribygg og maksimalt 
kote + 142 for kontor.  
 
5. Takform 
Bygningene kan ha valgfri takform, også flatt. Takene på forretningsbygg/industribygg skal 
utformes med god arkitektonisk kvalitet. 
 
6. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
Det tillates oppdeling av ulike byggetrinn innenfor FKI 1, 2 og 3.  
 
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder etc. ut over byggegrensene. 
 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at 
unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og god utforming. 
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv.  
 
 
7. Materialbruk 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbruk.  
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§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – forretning/kontor 
 
1. Formål 
Området FK 1 og FK 2 kan nyttes til kontor, plasskrevende handel og handel med møbler, 
eller brune - og hvitevarer.  
   

1.3. Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske 
anlegg innenfor byggeformålet FK1 og FK2.  

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

snøopplag rundt parkeringsarealene.  
 
2. Bygningstype 
Innenfor området tillates ikke bygd handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA. 
    
3. Utnyttingsgrad 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 60 %. Parkering på terreng 
medregnes ikke i % BYA. 

 
- Det skal settes av 15 % BYA til grøntområder. Områdene skal opparbeides 

parkmessig. 
 
 
4. Byggehøyder 
Maksimale gesims-/mønehøyder er 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng for 
forretnings-/lagerbygg og maksimalt kote + 142 for kontor.  
 
5. Takform 
Bygningene kan ha valgfri takform, også flatt. Takene på forretningsbygg skal utformes med 
god arkitektonisk kvalitet. 
 
6. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
Det tillates oppdeling av ulike byggetrinn innenfor FK 1 og FK 2.  
 
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder etc. ut over byggegrensene. 
 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at 
unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og god utforming. 
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. 
 
7. Materialbruk 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbruk.  
 
§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – kontor  
 
1. Formål 
Området K 1 og K 2 kan nyttes til kontor.  
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1.1. Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske 
anlegg innenfor byggeformålet K1 og K2.  

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

snøopplag rundt parkeringsarealene.  
 
2. Bygningstype 
Byggene skal være av høy arkitektonisk kvalitet.  
    
3. Utnyttingsgrad 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 35 %. Parkering på terreng 
medregnes ikke i % BYA. 

- Det skal settes av 25 % BYA til grøntområder. Områdene skal til den grad det er mulig 
bestå av eksisterende vegetasjon/trær og opparbeides parkmessig. 

 
4. Byggehøyder 
Maksimale møne/gesims høyder er  kote + 142 for kontor.  
 
5. Takform 
Forretningsbygg kan ha valgfri takform, også flatt. 
 
6. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
Det tillates oppdeling av ulike byggetrinn innenfor K1, K2.  
 
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder etc. ut over byggegrensene 
mot Hvervenmoeveien. Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv.  
 
7. Materialbruk 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling.  
 
 
§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 
§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Offentlig vei 
O_V1: Eksisterende veg, E16, er etablert.  
O_V2: Eksisterende veg, avkjøring til Hvervenmoveien, er etablert.  
O_veg3: Eksisterende veg er delvis etablert. Resterende oppgraderes etappevis. 
 
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivknutepunkt, KH1 og KH2 
Det skal etableres to busstopp langs Hvervenmoveien, en i vei og en ved innregulert 
bussholdeplass. 
 
§ 3. Grøntstruktur  
 
§ 3.1 Vegetasjonsskjerm 
Arealet skal ha funksjon som skjermbelte mot vegen, og eksisterende vegetasjon i området 
skal bevares. Inngrep i dette området må avklares med det faste utvalg for plansaker.  
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§ 4. Hensynssone for bevaring naturmiljø  
 
§ 3.1 Hensynssone for bevaring naturmiljø – H560 
Inngjerding kan ikke skje i eksisterende angitt viltkorridor.  
 
 
 
 § 5. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Utbyggingstrinn 
 Trinn 0a: Det kan bygges maksimum 100 kontorarbeidsplasser og 6500 kvm BRA (ikke 

medregnet parkering eller plan per 3 m for høye bygg)plasskrevende handel uten krav til 
tiltak på tilliggende vegnett.  

 Trinn 1: Det kan bygges ut 31000 kvm BRA (ikke medregnet parkering eller plan per 3 m 
for høye bygg) hvorav 15000 kvm kan være plasskrevende handel. Trinn 1 utløser 
følgende tiltak på vei: 
- Filterfelt fra rundkjøring til Hvervenmoen. 
- Tofeltsvei fra Hvervenkastet mot Osloveien.  
Tiltak på vei forutsetter at E16 mot Hønefoss blir liggende som i dag. Hvis E16 endrer 
trasé, skal det ved tillatelse til tiltak ved trinn 1 dokumenteres at veinettets kapasitet er 
tilstrekkelig. 

 Trinn 2: Utvikling av resterende område. Før dette må det utarbeides ny trafikkanalyse 
som skal vurdere kapasitet, belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle 
tiltak før full utbygging. Viser trafikkanalysen at veinettets kapasitet ikke er tilstrekkelig, 
kan kommunen kreve detaljregulering.  

 
2. Brannvern 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
 
3. Fellesanlegg 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med det 
som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: vei, 
hovedveiledning for vann og avløp. Fellesanlegg kan bygges etappevis. 
 
4. VA og overvann 
Før utbygging av FK 1, FK 2 og K2 må hovedveiledning for vann og avløp flyttes. Det må 
ved rammesøknad ved utløsende tiltak leveres inn en overordnet plan for  
 
Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen.  
 
5. Omdisponering av matjordslag 
Før søknad om igangsetting av tiltak skal det vurderes og redegjøres for en omdisponering av 
matjordslaget. 
 
Miljøoppfølgingsplan 
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Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. 
Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.  

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

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

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

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

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

 
2. Støynivå: 

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

3. Tekniske anlegg:  
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal 
legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.  
 
Frittstående tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor 
maksimalhøyder.  
 
Tekniske installasjoner som heishus, sjekter, ventilasjon og lignende kan overskride 
maksimum tillatt gesims-/mønehøyder med 2 m. 
 
Plassering av avkjørsler er veiledende. 

 
4. Forurensningsloven: 

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

 
5. Kulturminner:  

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

 
6. Parkering 
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Parkering teller ikke med i % BYA. Parkeringsdekning skal være som angitt i 
kommunal vedtekt for bil og sykkel. Det skal settes av plass til ladestasjon for el-bil 
innenfor formål forretning.  
 

7. Utendørs lagring: 
Plass avsatt til eventuell utendørs lagring skal omsøkes ved søknad om tillatelse til 
tiltak. Utendørs lagring skal skjermes.  

 
8. Utvendig belysning: 

Utvendig belysning skal være blendfri og plassering omsøkes ved tillatelse til tiltak. 
 

9. Eksisterende vegetasjon: 
Eksisterende furutrær som ikke berøres direkte av tiltak skal bevares.  

 
§ 7. Dokumentasjonskrav 
 

1. Utomhusplan 
Ved utbygging av området, kreves utarbeidet utomhusplan i 1:500. Planen skal vise 
løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 
0.5 meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, 
parkeringskrav samt adkomstforhold. Utomhusplanen skal også vise adkomst fra øvrig 
gangnettverk, og håndtering av overflatevann. Utomhusplanen skal vedlegges 
byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis igangsetting for bygging av 
bygninger og anlegg.  
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1. FORORD 
 

Planområdet  

Inne på eksisterende område er det i dag kontor, noen servicefunksjoner og lett industri.  

Det ble utarbeidet et planprogram som ble sendt ut på høring 19.03.11 med merknadsfrist 
06.05.11. Etter høringsfristen ble planprogrammet revidert ihht innkomne merknader og 
kommentarer, og så fastsatt av Ringerike kommune, som ansvarlig planmyndighet. 

Planprogrammet ble fastsatt 17.01.12 

Eiendommene er i planprogrammet forutsatt utviklet til område for handelsarealer og kontor. 

Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at disse 
virkningene blir tatt med i betraktning under planleggingen av tiltaket, og når det tas stilling til 
om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.  

Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før reguleringsplanen kan vedtas. 

Planbeskrivelse til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning presenteres i denne 
hovedrapporten. Det er lagt vekt på at utredningen skal holdes på et forholdsvis detaljert nivå, 
som kan relateres til planområdet og problemstillingene knyttet til utviklingen av dette. Det er 
utarbeidet flere delrapporter, og disse er lagt som vedlegg til hoveddokumentet. 
Hovedkonklusjoner og konsekvenser er sammenfattet i hoveddokumentet.  

Hovedrapport og temautredninger legges ut til offentlig ettersyn sammen med forslag til 
reguleringsplan. Ringerike kommune skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er 
behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle 
tilleggsutredninger skal sendes på begrenset høring til den som har avgitt uttalelse til planforslag 
med konsekvensutredning.  

Høringsuttalelsene sendes til: 

Ringerike kommune 
Pb 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
Att: Planavdelingen v/Ole Einar Gulbrandsen 
 
postmottak@ringerike.kommune.no 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning er utarbeidet av Halvorsen & Reine AS på oppdrag 
for AKA AS.  Temautredninger for trafikk, støy, VA/Overvann, energi/miljø, naturmiljø, 
luftkvalitet og klimagasser er utarbeidet av Asplan Viak AS.  
 
Eventuelle spørsmål vedrørende utredningene kan rettes til: 
Halvorsen & Reine AS 
v/Aina Lian og 
Mari Takle Stensaker 
Telefon: 32 21 52 90 
E-post: lian@heras.no 
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stensaker@heras.no 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning er også lagt ut på kommunen sin nettside: 
www.ringerike.kommune.no 
 
Vedlegg til hovedrapport: 
1. Plankart 
2. Bestemmelser 
3. Illustrasjoner 
4. Varsel, kopi av innkomne merknader, samt forslagstillers kommentar 
5. Overordnet rapport: ”By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030, Samferdselsanalyse”, 

Rambøll AS  
6. Overordnet rapport: ”Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik”, Rambøll AS  
7. Overordnet rapport: ”By og Handelsanalyse for Hønefoss”, Asplan Viak AS 
8. Rapport ”Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Hvervenmoen næringsområde”, 

datert 19.06.2013, Asplan Viak AS 
9. Notat ”Støyvurdering Hvervenmoen”, datert 27.05.2013, Asplan Viak AS 
10. Notat ”VA og overvannsvurderinger for Hvervenmoen”, 24.05.2013, Asplan Viak AS 
11. Notat ”KU Naturmiljø Hvervenmoen”, 27.05.2013, Asplan Viak AS 
12. Notat ”Energiløsninger Hvervenmoen”, 24.05.2013, Asplan Viak  AS 
13. Notat ”Hvervenmoen Luftkvalitet”, 27.05.2013, Asplan Viak AS 
14. Notat ”Hvervenmoen Klimagasser”, 27.05.2013, Asplan Viak AS 
 

 
 

 
 

Side 111 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

4	  

2. INNHOLD 
1.	   FORORD .................................................................................................................................. 2	  

2.	   INNHOLD ................................................................................................................................ 4	  

3.	   SAMMENDRAG ...................................................................................................................... 6	  

3.1	   Formålet med reguleringsplanen ............................................................................................ 6	  

3.2	   Reguleringsplanen ................................................................................................................ 6	  

3.3	   Konsekvenser av tiltaket ........................................................................................................ 6	  

4.	   INNLEDNING ........................................................................................................................ 10	  

4.1	   Bakgrunn for tiltaket ........................................................................................................... 10	  

4.2	   Hensikten med planen ......................................................................................................... 10	  

4.3	   Organisering av utredningsarbeidet ...................................................................................... 10	  

4.4	   Formelt grunnlag for konsekvensutredning ........................................................................... 11	  

4.5	   Videre plan- og behandlingsprosess ...................................................................................... 11	  

5 METODE ................................................................................................................................... 11	  

5.1 Bakgrunn for metode ............................................................................................................. 11	  

5.2	   Innsamling av data .............................................................................................................. 13	  

5.3	   0-alternativet kontra full utbygging ihht illustrasjonsprosjektet ............................................... 13	  

5.4	   Oppsummering ................................................................................................................... 14	  

5.5	   Avbøtende tiltak ................................................................................................................. 14	  

6	   DAGENS SITUASJON – 0-ALTERNATIVET ........................................................................... 15	  

6.2	   Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse ................................................................. 15	  

6.3	   Topografi, vegetasjon og solforhold ..................................................................................... 16	  

6.4	   Eksisterende bebyggelse ...................................................................................................... 18	  

6.5	   Kulturminner ..................................................................................................................... 19	  

6.6	   Trafikkforhold .................................................................................................................... 20	  

6.7	   Miljøforhold ...................................................................................................................... 21	  

6.8	   Beskrivelse av Hvervenmoen sett i forhold til Hønefoss sentrum og nærområdet ...................... 22	  

7	   BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET .................................................................................. 27	  

Side 112 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

5	  

7.2	   Rammer og krav gitt i forslag til plan med bestemmelser ........................................................ 27	  

7.3	   Tiltakets forhold til overordnete rammer og føringer .............................................................. 30	  

7.4	   Tiltakets forhold til annen planlegging/overordnete planer ...................................................... 31	  

7.5	   Beskrivelse av tiltaket ......................................................................................................... 35	  

8	   KONSEKVENSUTREDNING .................................................................................................. 38	  

8.2	   Konsekvenser for handel ..................................................................................................... 38	  

8.3	   Konsekvenser for trafikk ..................................................................................................... 58	  

8.4	   Konsekvenser for energi og miljø ......................................................................................... 81	  

8.5	   Konsekvenser for nærmiljø .................................................................................................. 89	  

8.6	   Konsekvenser for friluftsliv ............................................................................................... 101	  

8.7	   Konsekvenser for naturmiljø og landskapsbilde ................................................................... 106	  

8.8	   Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø .................................................................... 115	  

8.9	   Konsekvenser for naturressurser ......................................................................................... 119	  

8.10	   Risiko- og sårbarhetsanalyse ............................................................................................ 122	  

9	   SAMMENSTILLING OG KONKUSJON ................................................................................. 129	  

10	   AVBØTENDE TILTAK ........................................................................................................ 131	  

 

 

Side 113 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

6	  

3. SAMMENDRAG  
3.1 Formålet med reguleringsplanen 

Formålet med reguleringsplanen er å omregulere området fra å omfatte kun kontor og lett 
industri til å omfatte plasskrevende handel i nye områder . Det er også et ønske om å 
vurdere en økt utnyttelse og økte høyder innenfor området, samtidig som hensyn til 
kulturminner, friluftsliv og byutvikling ivaretas.  

3.2 Reguleringsplanen 
Formål innenfor planen er som nedenstående:  

• Bebyggelse og anlegg:  
- Forretning 
- Forretning/kontor 
- Forretning/kontor/industri 
- Kontor  

• Samferdselsanlegg	  og	  annen	  teknisk	  infrastruktur:	  	  
- Offentlig vei 
- Gang- og sykkelveg 
- Kollektivholdeplass 

• Grønnstruktur  
- Vegetasjonsskjerm 

Avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene så langt som mulig.  

Forretninger, forretning/kontor og forretning/kontor/industri kan bygges med maks 
utnyttelse 60 % BYA, og kontor med maks 35 % BYA ihht plankartet.  
 

3.3 Konsekvenser av tiltaket 
3.3.1 Referansealternativet, 0-alternativet:  

Planområdet er i dag bebygd med ulike typer kontor- og næringsbebyggelse, ca. 20 bygninger 
med totalt ca. 27.000 m2 i BYA, om man ser bort fra parkeringsplasser. Det er mulig å bygge ut 
tilsvarende 35% TU opp til 15 m gesimshøyde. Det ligger et potensiale for å bygge ut ytterligere 
ca 31.500 m2 kvm BRA sammenliknet med dagens situasjon. 

3.3.2 Konsekvenser for handel:  

Tiltaket vil kunne forsterke Hønefoss sin posisjon som regionssenter. Økt variasjon av tilbud vil 
øke attraktiviteten til området og føre til økt sysselsetting. Transportkrevende næring som legges 
hit vil ikke være i konkurranse med detaljhandelen i sentrum men med lignende arealer, som 
Soknedalsveien og Eikli. Tiltaket er vurdert til å ha middels positivt omfang for handel.  

 
3.3.3 Konsekvenser for trafikk: 

Fordi utbygging i tråd med gjeldende plan ikke utløser tiltak på vei mens en tilsvarende 
utbygging i tråd med ny plan vil utløse tiltak på vei er konsekvensene for trafikk at det sikres at 
kapasiteten på veisystemet økes i takt med trafikken. Tiltaket vil også tilrettelegge for offentlig 
transport slik at tilbudet blir bedre. Tiltaket vil ikke føre til en vesentlig økning av trafikkstøy. 
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Konsekvenser for trafikk er vurdert i forhold til utbyggingstrinn ettersom mye vil endre seg etter 
hvert: 

o Etappe 0a: Tilsvarende belastning som for 0-alternativet, innebærer en etablering 
av kontor med 100 arbeidsplasser, samt plasskrevende handel inntil 6000 kvm 
medregnet salgsareal og lagerareal. Gjennomføring av etappe 0a utløser ingen 
krav til tiltak. 

o Etappe 1: Det tillates etablert kontor med 100 arbeidsplasser, samt 
forretningsareal opp mot 15.000 kvm BRA. Dette utløser følgende tiltak: 

- Filterfelt i rundkjøring Hvervenmoen i retning ut fra planområdet 
- Filterfelt i rundkjøring ved Hvervenkastet, og to felt ut av denne 

rundkjøring i retning Osloveien. 
o Full utbygging: Før det kan tillates full utbygging, skal det lages en ny 

trafikkutredning som ser tiltaket i forhold til reell belastning som følge av etappe 
1, samt som skal vurdere tiltaket opp i mot ny trasé for E16. 

Tiltaket er vurdert som liten negativ konsekvens pga økt belastning på vegnett.  

 
3.3.4 Konsekvensene for energi og miljø: 

Konsekvensene av tiltak er ikke vesentlige, det ligger en fjernvarmesentral innenfor område som 
vil bli benyttet også av nye bygg. Fjernvarmesentralen har infrastruktur lagt opp i området og vil 
tjene på flere kunder så nærme. Ingen av byggene innenfor området har særskilt miljøprofil. 
Tiltaket er vurdert til å ha liten positiv konsekvens sett i forhold til energi, og liten negativ 
konsekvens sett i forhold til klimagassutslipp.  

 
3.3.5 Konsekvenser for nærmiljø:  

Området vil ikke bli vesentlig belastet i forhold til støy eller luftforurensning. Kapasiteten på 
vann og avløpsnett regnes som tilstrekkelig men må forlenges. Ved utbygging må man håndtere 
overvann, da arealer som i dag kan infiltrere overvannet vil bli nedbygget i stor grad. Det er 
Alunskifer i området, bygninger må derfor prosjekteres med radonforebyggende tiltak. Tiltaket 
har liten negativ konsekvens for nærmiljø, støyen øker først og fremst i allerede eksisterende 
støysoner.  

 
3.3.6 Konsekvenser for friluftsliv: 

Tiltaket vil ha middels positiv konsekvens i forhold til friluftsliv, ettersom gang og 
sykkelnettverket vil utbedret. Området fungerer i dag først og fremst som tilkomst til grøntarealet 
bakenfor (sør for planområdet), og det vil bli enklere og sikrere å komme seg til skogen etter 
tiltaket er gjennomført.  

 
3.3.7 Konsekvenser for naturmangfold: 
 

• Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde 
• Biologisk mangfold 

Tiltaket vurderes å ha ubetydelig konsekvens i forhold til naturmangfold og landskapsbilde 
sammenlignet med 0-alternativet.  
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3.3.8 Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø:  

For det enkelte kulturminnet som forutsettes fristilt, en kullgrop, har tiltaket store konsekvenser, 
men på Ringerike, hvor kullgroper er svært vanlig, har ikke tiltaket betydelige konsekvenser.  
Tiltaket er således vurdert til å ha liten negativ konsekvens i forhold til dagens situasjon.  

 
3.3.9 Konsekvenser for naturressurser:  

Området har høy bonitet. Fordi det ikke stilles krav til at matjorda omdisponeres i gjeldende 
regulering og det vil stilles krav til i forslaget, er tiltaket vurdert til å ha liten positiv konsekvens.  
 
3.3.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Området er allerede regulert til utbygging. Det som ikke ble fanget opp i forrige 
reguleringsplan var et kulturminne, som nå har blitt frigitt, og verdien av sandfuruskoger, 
som nå har størst verdi utenfor området. Tiltak på tilliggende vegnett vil gjøre at faren for 
oppstuving mot E16 forminskes, og at situasjonen for trafikkbelastning blir tilnærmet lik 
som for dagens situasjon. 

 
3.3.11 Sammenstilling: 

Konsekvensutredningen konkluderer med at planforslaget for Hvervenmoen Næringspark kan ha 
en liten positiv konsekvens samlet sett, og at planforslaget derfor kan anbefales. (For 
argumentasjon se kapittel 9 Sammenstilling og konklusjon) 

 
3.3.12 Avbøtende tiltak: Av avbøtende tiltak som må sikres i bestemmelser eller ved oppfølging 

av byggesak må nevnes: 
 

• En nedre grense på tillatt forretningsareal på 2000 kvm BRA  
• Det legges opp til en etappevis utbygging, knyttet opp mot krav til tiltak på tilliggende 

vegnett: 
- Etappe 0a: Gjennomføring av etappe 0a utløser ingen krav til tiltak. 
- Etappe 1: Dette utløser følgende tiltak: 
- Filterfelt i rundkjøring Hvervenmoen i retning ut fra planområdet 
- Filterfelt i rundkjøring ved Hvervenkastet, og to felt ut av denne rundkjøring i retning 

Osloveien. 
- Full utbygging: Før det kan tillates full utbygging, skal det lages en ny 

trafikkutredning som ser tiltaket i forhold til reell belastning som følge av etappe 1, 
samt som skal vurdere tiltaket opp i mot ny trasé for E16. 

• Kollektivtilbudet bedres  
• Internt vegnett breddeutvides, det planlegges to nye rundkjøringer internt for å bedre 

avkjørsler til handelsarealene, og gang- og sykkelvegnettet utbedres og etableres langs 
hele intervegnettet innenfor planområdet. 

• Det må beregnes støyskjermingstiltak på nye kontorbygg, for å skjerme mot 
støybelastning fra E16. 

• Tilkomst til nærturområder forbedres ved utbedring av gang- og sykkelvegnett, samt at 
etablerte parkeringsareal kan sambrukes med kontorarealer og handelsarealer. 
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• Det settes vilkår i bestemmelsene at område som i dag fungerer som viltkorridor, ikke 
skal gjerdes inn. Dette området er angitt med hensynssone naturmiljø på plankartet. 

• Det må søkes dispensasjon for automatisk fredet kulturminne, med hensikt å frigi dette.  
• Det stilles krav til at det skal redegjøres for matjordlaget, og at dette skal vurderes 

omdisponert i bestemmelser. 
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4. INNLEDNING 
4.1 Bakgrunn for tiltaket  

Hvervenmoen er i dag regulert til næring,  lett industri og kontor og er delvis utbygget ihht 
gjeldende reguleringsplan. AKA AS, som er eier av store deler av arealet, har merket pågang 
fra interessenter og ser potensialet for en økt utbygging av næringsparken. Ønsket om en 
annerledes og høyere utnyttelse av tomten har ført til krav om utarbeidelse av forslag til 
områderegulering med konsekvensutredning, som ser planen i sammenheng med 
byutviklingen i Hønefoss.  

4.2 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av plasskrevende handel på 
Hvervenmoen i tillegg til gjeldende formål, samt legge til rette for en høyere utnyttelse. 

Det har blitt satt krav til konsekvensutredning, da planen anses å kunne ha vesentlige 
virkninger for samfunn og miljø i forhold til temaene veg og trafikk herunder areal og 
transport, handel, støy, energi, kulturminner, kulturmiljø, og miljø. Plandokumentene skal 
derfor synliggjøre tiltakets konsekvenser i forhold til disse temaene spesielt. 

4.3 Organisering av utredningsarbeidet 
Forslag til planprogram med tilhørende justeringer etter høringsperioden, er utarbeidet av 
Halvorsen & Reine AS. Planprogrammet lå ute til høring i perioden 19.03.11 til 06.05.11 og 
ble fastsatt av Ringerike kommune som ansvarlig myndighet 17.01.12. I henhold til plan og 
bygningsloven, er planformen en områderegulering, med tilhørende konsekvensutredning. 

Halvorsen & Reine AS er konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning. Tema for utredningsarbeidet er i henhold til vedtatt planprogram. 
Asplan Viak har vært engasjert i forbindelse med utarbeidelse av rapporter/notater i forhold 
til temaene: 

• Trafikk 
• Energi og klima 
• Nærmiljø  

o Støy 
o Luftforurensing 
o Forurensning 
o Radon 
o Annen teknisk infrastruktur 
o Overvann 

• Naturmangfold 
o Biologisk mangfold (Naturmiljø) 

 

Halvorsen & Reine AS har stått for utredningsarbeidet innenfor resterende tema: 
• Handel (– sammenfatning av byutviklingsanalyse og fortettingsanalyse) 
• Friluftsliv 
• Naturmangfold 

o Landskapsmessig mangfold og landskapsbilde 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturressurser 
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4.4 Formelt grunnlag for konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert iht. Plan og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” §4-1 
Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. 

Utredningsplikten er vurdert i forhold til forskriftenes §2: ”Planer og tiltak som alltid skal 
behandles etter forskriftene”. Tiltaket faller inn under pkt f) ”reguleringsplaner som 
inneholder tiltak nevnt i vedlegg I.” 

I vedlegg I, pkt 1 presiseres det at planer som omfatter ”Industrianlegg, næringsbygg, bygg 
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med en 
investeringskostnad på mer enn 500 millioner kr, eller et bruksareal på mer enn 15.000 kvm” 
skal konsekvensutredes. 

Utredning ihht. §2, pkt f, skal kun utredes dersom dette ikke er gjort på et overordnet nivå. Da 
det blant annet ønskes å legge til rette for etablering av handelsvirksomhet, samt økt 
utnyttelse, anses tiltaket å ikke være i samsvar med overordnete planer.  

Tiltaket utløser dermed krav til konsekvensutredning etter forskriftenes §2. 

4.5 Videre plan- og behandlingsprosess 
Områderegulering med konsekvensutredning er utarbeidet med basis i Ringerike kommunes 
krav til reguleringsplaner og fastsatt planprogram, sammen med innspill mottatt i forbindelse 
med varsel om oppstart av planarbeider. Reguleringsplanen skal legges ut til offentlig 
ettersyn med seks ukers høringsfrist. Kommunen sammenstiller så innkomne merknader og 
lager en saksfremstilling for politisk behandling. Kommunen som planmyndighet fastsetter 
om og på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres.  

Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før reguleringsplanen kan vedtas. 
Områderegulering med tilhørende konsekvensutredning må være godkjent før søknad om 
byggetiltak kan godkjennes. 

Det er forutsatt følgende fremdriftsplan for planbehandling/konsekvensutredning: 
Innsendelse av områdeplan med KU: Juli  2013  
Førstegangsbehandling: Oktober 2013      
Offentlig ettersyn av områdeplan med KU: Oktober/november 2013    
Andregangsbehandling: Januar 2014      

5 METODE 
Dokumentet er bygget opp som ett hoveddokument, inneholdende:  

• Beskrivelse av dagens situasjon  
• Beskrivelse av 0-alternativet 
• Beskrivelse av tiltaket  
• Planbeskrivelse 
• Konsekvensutredning.  

5.1 Bakgrunn for metode 
Konsekvensutredningen er i hovedsak utredet ihht metodikk for konsekvensutredning 
(Statens Vegvesen 2006; håndbok 140 (H140)), der dette er hensiktsmessig. Metodikken 
består av en samfunnsøkonomisk analyse av ikke-prissatte konsekvenser. Den 
samfunnsøkonomiske analysen er bygget opp slik at: 
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o hver konsekvens behandles bare under ett tema 
o konsekvenser som skyldes andre årsaker enn prosjektet telles ikke med 
o det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og utvikles over tid 
o bare ett ledd i konsekvenskjeden telles med, slik at en unngår å telle samme konsekvens 

to ganger 
 

Konsekvensene av prosjektet måles ved å sammenlikne forventet tilstand etter at prosjektet er 
gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Alternativet måles i 
forhold til ”alternativ 0”. En beskrivelse av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon 
med forventede endringer uten prosjektet i analyseperioden, dette inkluderer også en 
utbygging i tråd med gjeldende planverk.  

 
Planforslag med konsekvensutredning er utarbeidet med bakgrunn i fastsatt program. 
Konsekvensutredningen er tilpasset plannivået, i dette tilfellet områderegulering, og skal være 
relevant i forhold til de beslutninger som tas. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i 
foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik kunnskap ikke 
foreligger om viktige forhold, har det i nødvendig grad blitt innhentet ny kunnskap ved hjelp 
av befaringer og utredninger knyttet opp mot dagens situasjon. 

Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av tiltaket for miljø og 
samfunn. For områdeplan skal virkningene av planen som helhet inngå ved vurderingen av 
konsekvensene. Forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan er ikke utredet på 
nytt.  

Det er redegjort under hvert enkelt tema for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til 
omgivelsene og hvordan man kan avbøte skader eller ulemper, samt hvilke undersøkelser og 
tiltak som senere må gjøres når prosjektet skal behandles som byggesak/detaljregulering. Det 
skal vises hvordan dette er hensyntatt i planforslaget. 

Beskrivelse av aktuell metode og tema er synliggjort under hvert enkelt tema. 

Beskrivelse av metode ihht vedtatt planprogram: 

Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konsekvenser knyttet til 
anleggsaktiviteter (transport, fremkommelighet, støy). Til permanent situasjon er det knyttet 
konsekvenser til varige terrenginngrep, trafikkavvikling og endret bruk av området. 

Reguleringsforslaget vil bli sammenlignet med 0-alternativet, som er forventet utvikling 
dersom det ikke gjennomføres reguleringsplan som beskrevet. 0-alternativet innebærer 
dagens bruk av området.  

Vurdering av konsekvenser opp mot 0-alternativet skal listes opp som positive og negative 
(+/-.). Disse skal synliggjøre hvor stor konfliktgrad tiltaket utgjør i forhold til de forskjellige 
temaene. 

Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket 
sammenliknet med 0-alternativet.  

Avbøtende tiltak skal beskrives for samtlige tema der det er aktuelt. 

Behov for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av tiltaket 
skal beskrives.  
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5.2 Innsamling av data 
Kilder for utredningsarbeidet: Det er redegjort for kilder under hvert deltema, da dette 
varierer. 

Influensområder: Influensområdet varierer noe i forhold til de forskjellige deltema. Dette er 
beskrevet under hvert enkelt tema.  

5.3 0-alternativet kontra full utbygging ihht illustrasjonsprosjektet 
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema er vurdert opp mot dagens bruk av området, 
dette er kalt 0-alternativet.  

Det er videre listet opp positive og negative (+/-) konsekvenser i forhold til planforslaget. 

Definisjoner: 

• Verdi: Verdivurdering av området beskrives ut i fra dagens bruk av området. 
• Omfang: Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre i forhold til 0-

alternativet, gjeldende plan. 
• Konsekvens: Konsekvenser vurderes ut fra å sammenholde verdi og 

omfangsvurderingene. 

Verdien av området er angitt i tabell, og samlet verdi for hvert tema er vurdert. Verdi er 
vurdert ut i fra en skala på liten verdi – middels verdi – stor verdi. 

Omfanget av forslag til tiltak er sammenfattet i tabell, der skala er fra lite negativt omfang og 
opp til stort positivt omfang. (---,--,-,0,+,++,+++). 

Konsekvenser er vurdert som en sammenstilling av verdi sett opp mot omfang. Vurdering er 
vurdert i henhold til ”konsekvensvifta”, vist på nedenstående figur. 
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Figur 1: Konsekvensvifte 

5.4 Oppsummering 
Konsekvensutredningen inneholder en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket 
sammenliknet med 0-alternativet. Det er i tillegg et eget sammendrag som gir en oversikt 
over de viktigste konsekvensene, og hvordan dette er ivaretatt i det videre planarbeidet. 

5.5 Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak er beskrevet spesielt under de tema der dette er aktuelt. Avbøtende tiltak 
skal innarbeides i planforslaget og det er beskrevet hvordan dette er gjort under kapittel 8, 
beskrivelse av planforslaget. 
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6 DAGENS SITUASJON – 0-ALTERNATIVET 
	  

  

Figur 2: Gjeldende regulering 

6.2  Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Dagens situasjon 
Innenfor planområdet eier AKA AS i alt ca. 100.000 kvm tomteareal. Noe av dette leies i dag 
ut til forskjellige aktører og noe er ubebygde arealer regulert til utbygging. Noen arealer 
innenfor eksisterende planavgrensning eies også av andre aktører.  
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Figur 3:Illustrasjon over planområdet sett fra E6 

0-alternativet 
0-alternativet tilsvarer en utvikling i tråd med gjeldende plan.  

Planområdet er i dag bebygd med ulike typer kontor- og næringsbebyggelse av varierende 
alder og kvalitet. Innenfor næringsparken står det ca. 20 bygninger med totalt ca. 27.000 m2 i 
fotavtrykk, eller BYA, om man ser bort fra parkeringsplasser. Planområdet er i dag i 
hovedsak regulert til område for lett industri og kontorbebyggelse. I gjeldende plan er det 
mulig å bygge ut tilsvarende 35% TU opp til 15 m gesimshøyde. Dette tilsier forholdsvis 
høye bygg med liten grunnflate. I 0-alternativet ligger det et potensiale for å bygge ut 
ytterligere ca 31.500 m2 kvm BRA sammenliknet med dagens situasjon. 

Flere av bygningene som er ført opp etter gjeldende plan, har fått dispensasjon for å bygge 
høyere og ha en høyere utnyttelse. Dispensasjoner er gitt uten vilkår til (redusert)utnyttelse av 
resten av tomtene. Det vil derfor kunne forventes at man kan bygge tilsvarende som de 
eksisterende byggene også i 0-alternativet, selv om det ikke forskutteres her. I stedet for å 
søke dispensasjon ved byggesak i hvert tilfelle, lages en ny plan som tar inn over seg den 
ønskede økningen i utnyttelse og høyder.  

Adkomsten skjer fra E16 og videre inn på en intern ringvei.  

Kilder: Hønefoss hjemmeside, SSB, oppdragsgiver 

6.3  Topografi, vegetasjon og solforhold 

Dagens situasjon 
Planområdet ligger på en flat, lav furumo på sørsiden av Storelva og Hønefoss sentrum. Det 
heller svakt mot sør. Det stikker seg ut ved å være et område med høy utnyttelse og med 
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Figur 3:Illustrasjon over planområdet sett fra E6 

0-alternativet 
0-alternativet tilsvarer en utvikling i tråd med gjeldende plan.  

Planområdet er i dag bebygd med ulike typer kontor- og næringsbebyggelse av varierende 
alder og kvalitet. Innenfor næringsparken står det ca. 20 bygninger med totalt ca. 27.000 m2 i 
fotavtrykk, eller BYA, om man ser bort fra parkeringsplasser. Planområdet er i dag i 
hovedsak regulert til område for lett industri og kontorbebyggelse. I gjeldende plan er det 
mulig å bygge ut tilsvarende 35% TU opp til 15 m gesimshøyde. Dette tilsier forholdsvis 
høye bygg med liten grunnflate. I 0-alternativet ligger det et potensiale for å bygge ut 
ytterligere ca 31.500 m2 kvm BRA sammenliknet med dagens situasjon. 

Flere av bygningene som er ført opp etter gjeldende plan, har fått dispensasjon for å bygge 
høyere og ha en høyere utnyttelse. Dispensasjoner er gitt uten vilkår til (redusert)utnyttelse av 
resten av tomtene. Det vil derfor kunne forventes at man kan bygge tilsvarende som de 
eksisterende byggene også i 0-alternativet, selv om det ikke forskutteres her. I stedet for å 
søke dispensasjon ved byggesak i hvert tilfelle, lages en ny plan som tar inn over seg den 
ønskede økningen i utnyttelse og høyder.  

Adkomsten skjer fra E16 og videre inn på en intern ringvei.  

Kilder: Hønefoss hjemmeside, SSB, oppdragsgiver 

6.3  Topografi, vegetasjon og solforhold 

Dagens situasjon 
Planområdet ligger på en flat, lav furumo på sørsiden av Storelva og Hønefoss sentrum. Det 
heller svakt mot sør. Det stikker seg ut ved å være et område med høy utnyttelse og med 
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påkostede kontorbygg i et ellers utstrakt jordbrukslandskap. Området er flatt med unntak av 
jordvoller mot E16 og har gode solforhold (bortsett fra at den delen av området som er 
ubebygd er dekket med voksne furutrær). Opprinnelig var Hvervenmoen Næringspark 
bevokst med furuskog, og fortsatt er det furu som preger vegetasjonen i området.  

0-alternativet 
I 0-alternativet vil karakteren forsterkes, det vil bli flere kontorbygg bak trærne og 
planområdet vil ha en noe mer åpen karakter innad med bedre solforhold.  

Figur 4 Eksisterende kontorlokale sett fra E16. 
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Figur 5 Gjestgiveri og støyvoller mot vei sett fra E16. 

 

6.4  Eksisterende bebyggelse 

Dagens situasjon 
Hvervenmoen Næringspark ligger langs E16 ved innfarten til Hønefoss. Planområdet i dag 
består av bebyggelse av varierende karakter, fra mindre bygninger i øst, en del lagerbygg 
sentralt og kontorbebyggelse lokalisert i hovedsak mot sør (Statens kartverk) og nord (langs 
E16). Området inneholder også barnehage og idrettslokaler. Store deler av planområdet er 
ubebygd, bevokst med furutrær. Området fremstår som grønt, med en klar infrastruktur. 

Det er lagt vekt på at bygningene som er oppført skal ha en god arkitektonisk kvalitet, dette 
gjelder spesielt bygningene fra innkjøringen til området og sørover. Det er lagt vekt på god og 
bestandig materialbruk og kontorbygg som fremhever Hvervenmoen Næringspark som et 
attraktiv sted å etablere seg. Både Viken Skogs bygg og HM 49 er bygg som kan nevnes i den 
sammenheng. 

Det er i dag ingen handelsvirksomhet innenfor planområdet. Det er allikevel et forholdsvis 
stort spenn i virksomheter – fra lett industri til kontor, barnehage og idrettslokaler. Følgende 
virksomheter innenfor planområdet er blant annet: 

• Hvervenmoen barnehage 
• Elixia 
• Hverven Revisjon AS 
• Menighetslokale 
• Ringerike Medisinske senter 
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• Saga Service AS og Saga Regnskap AS 
• Thorsen Eiendom Hønefoss AS 
• Viken Skog AS 
• Økonomihuset 
• Statens Kartverk 
• Lagerbygg for PM 
• Cowi AS 

Eksisterende virksomhet  utgjør følgende arealer: 

 Areal BRA 

Kartverksveien  

Kontor 23 260 kvm 

Treningssenter 1595 kvm 

Forsamlingslokale 915 kvm 

Barnehage 675 kvm 

Næring (lager, engros) 11730 kvm 

Hvervenmoveien  

Kontor 13680 kvm 

Bilutleie/-verksted 5760 kvm 

Industri (Fjernvarme, HV-plast) 10580 kvm 

 

0-alternativet 
Hvervenmoen Næringspark er tenkt som et område med næringsbygg av høy kvalitet for flere 
typer kontorer i et regionalt marked. Staten er en av de største arbeidsgiverne i Hønefoss, med 
kartverket på Hvervenmoen og Hønefoss sykehus på andre siden av E16, på Hvervenkastet. I 
tråd med gjeldende regulering kommer resten av området til å bli bebygget med flere 
kontorbygg. Altså vil Hvervenmoen Næringspark i 0-alternativet være et område som bidrar 
til pendling til Hønefoss og også være et viktig arbeidsområde for beboere i 
Ringeriksregionen. Området kan oppleves som en innfartsport til Hønefoss fra E16. 

6.5  Kulturminner 

Dagens situasjon 
Ringerike er en kommune med et stort antall kulturminner og kulturmiljøer. Planområdet 
ligger historisk sett i nærheten til gården Tandberg som har en lang og innholdsrik 
gårdshistorie. Fra før er det registrert kullgroper og fangstgroper i planområdet og like 
utenfor. Litt lengre utenfor planområdet er det i tillegg til nevnte kulturminnetyper også 
registrert gravhauger. 

Det ble utført en kulturhistorisk registrering av Buskerud Fylkeskommune i forbindelse med 
planlagt tiltak i området 22.-24 august 2011, jamfør kulturminneloven paragraf ni av 1978. 

Side 128 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

20	  

Registreringen bekreftet at planen er i konflikt med automatisk fredete arkeologiske 
kulturminner. Det ble gjenfunnet fem kullgroper og en alminnelig grop innenfor planområdet. 
I tillegg ble det funnet en ny kullgrop. Det ble også gjenfunnet to fangstgroper rett sør for 
plangrensen. Det ble bekreftet at en av kullfremstillingslokalitetene tidligere registrert ble 
dispensert fra (99/01858)og fjernet. Det er sannsynlig at 133089 også er fjernet fordi det står 
et bygg der i dag(Hvervenmoveien 11) og den er oppgitt som fjernet hos askeladden.  

Kulturminnene i planområdet er angitt på figur 6 under: 

     
Figur 6 Kulturminner (kilde: www.ngu.no) 

De vedtaksfreda kulturminnene innenfor planområdet er alle kullgroper, såkalte 
kullfremstillingsanlegg eller kullfremstillingslokalitet brukt til å fremstille trekull. De har en 
sirkulær geometri med voller som er mer eller mindre definerte på utsiden. Den største 
kullgropen, 133084 (lengst sør) har en ytre diameter på 7 meter og indre diameter på 4 meter og 
en dybde på 0,7 m og er datert T-15772: 705+-60 BP. 

0-alternativet 
Kulturminner som ble funnet etter reguleringsplan nr 181-1, ”Hvervenmoen vekstområde”, 
vedtatt 24.06.99 ble vedtatt, må søkes frigitt også i 0-alternativet. Det gjelder for 146689. Resten 
ble funnet i utgravninger gjort den 27.09.97. De ble frigitt i forbindelse med forrige 
reguleringsplan.  

6.6  Trafikkforhold  

Dagens situasjon 
 
Eksisterende vegnett og gang-sykkelvegnett: 
Planområdet har i dag god atkomst fra E16, med direkte atkomst fra E16 vest, og med avkjørsel 
fra øst via avkjøringen til Hønefoss sentrum. Denne går inn til Hvervenmoen via rundkjøring i 
krysset med E16 og Osloveien og over broen over E16.  

Dagens virksomheter fører med seg begrenset med trafikk, og trafikkbildet er oversiktlig og 
sikkert. Det er gang- og sykkelveg inn til Hvervenmoen fra øst. Denne går videre til 
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Sykehusområdet via en undergang under E16. Fra krysset med E16 er det god forbindelse videre 
ned mot Hønefoss. 

Kollektivtrafikk: 
Hvervenmoen ligger tett inntil E16, med nærhet til kollektivtrafikken som trafikkerer E16 og 
ekspressbussrutene som går mot Drammen, Sandvika og Oslo.  

Ekspressbussene fra Valdres kjører forbi området på E16, men stopper kun i Hønefoss sentrum. 

Områdene ved Hvervenmoen/Hvervenkastet, og kryssområdene med E16 og til sykehuset, blir 
betjent av flere lokalbussruter med forbindelser til blant annet sentrum. Det er ca 6 ruter som 
passerer området drøye 30 avganger i døgnet. I tillegg er det en bybuss til Ringerike sykehus med 
avganger hvert tjuende minutt. Kollektivtilbudet lokalt er vurdert å være bra, mens det i retning 
Oslo og Valdres er noe dårligere siden bussene ikke stopper i krysset med E16. 

Nærmeste busstopp til planområdet er på Hvervenkastet. 

Fremtidig vegnett: 
Statens Vegvesen har under planlegging ny E16. Det er utarbeidet utkast til konsekvensutredning 
med kommunedelplan som er sendt til Ringerike kommune for behandling.  

Av i alt 29 vegløsninger fordelt på 5 korridorer, anbefaler Statens Vegvesen to alternativer: A1a 
”grønn korridor” og A1b ”blå korridor”. Resten av løsningene som er presentert i 
kommunedelplanen for ny E16, har de innsigelser mot.  

Osloveien vil i hovedsak fortsatt være hovedinnfarten til Hønefoss med størst trafikk. Flere av 
alternativene vil imidlertid bidra til at den fremtidige trafikkbelastningen på Osloveien endrer 
seg. Utbedring av Osloveien, eller andre innfartsveger til Hønefoss er ikke inkludert i 
planforslaget for ny E16.  

0-alternativet: 
I gjeldende regulering er det lagt til rette for en økning med inntil 31.000 kvm til kontor/lett 
industri. Det er ikke lagt inn rekkefølgebestemmelser eller andre føringer for utbedring av 
eksisterende vegnett. Det betyr at i praksis så er det tatt høyde for en utvikling i tråd med 
gjeldende regulering, uten at det utløses tiltak på eksisterende vegnett.  

6.7  Miljøforhold  

Dagens situasjon 
Det er ingen forurensende virksomheter innenfor planområdet. Det er noen noe lett industri, men 
denne er av nyere dato med ny bygningsmasse og drift som er tilpasset dagens lovverk. Den 
største forurensningskilden hva gjelder luftforurensning er E16. Hønefoss Fjernvarmeanlegg 
ligger innenfor planområdet, og hele området er også innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
Det betyr at all ny bebyggelse skal tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmenettet, og 
leverandør er pliktig til å levere. De fleste virksomheter innenfor planområdet, bruker i dag 
fjernvarme som hovedoppvarmingskilde. Det er ingen bygg innenfor området med særlig 
miljøfokus.  

0-alternativet 
Ny bebyggelse tillates oppført med samme bruksformål som for eksisterende bebyggelse. Ny 
bebyggelse vil måtte tilrettelegge for fjernvarmeanlegg, men vil også ha mulighet for å 
tilrettelegges for alternative oppvarmingskilder hvis dette viser seg bedre egnet i et 
energiregnskap. Med bakgrunn i PBL og TEK10, stilles det krav til maks energibruk og type 
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materialbruk for nye bygg, og disse kravene er innskjerpet i forhold til den eksisterene 
bygningsmassen. All byggeaktivitet vil føre til økt klimagassutslipp, og en økt utbygging vil også 
føre til en økt trafikkbelastning. Dette er det lagt til rette for i gjeldende plan, og vil bli nærmere 
omtalt i konsekvensutredningen. 

6.8  Beskrivelse av Hvervenmoen sett i forhold til Hønefoss sentrum og nærområdet 

Dagens	  situasjon	  
Området ligger i forlengelsen av Hønefoss sentrum, i det som i byutviklingsanalysene kan 
defineres som randsonen. Hønefoss er en by med 14 860 innbyggere. Opprinnelig var det 
oppgangssagene som ble etablert  i fossen som dannet grunnlaget for byvekst på 1600-tallet. Nå 
er Hønefoss et naturlig handelssentrum for befolkningen i kommunene Ringerike, Hole og 
Jevnaker og deler av Hadeland, Modum og Krødsherad. Handelsgrunnlaget regnes til å være ca 
80 000 personer. Hønefoss ligger som det nordligste punktet av et triangel med Oslo og 
Drammen. Byen er allikevel såpass transportmessig utilgjengelig at den ikke i like stor grad tar 
del i befolkningsveksten som oppleves i de to andre byene. Hønefoss er mindre tilgjengelig, er 
mindre og opplever mindre befolkningsvekst enn de omkringliggende regionene på Østlandet.  

 
Figur 7 Kart som viser samlemål og styrke i høve til transport og infrastruktur i økonomiske regioner, 2001. 
Hønefoss er markert med en svart sirkel.   
Kilde: Østlandsforskning, 2004. 

  

. 

 

 

 

 

 

Figur 8 Kart med oversikt over byer og senter med ulike størrelser, og ulike typer av regioner etter storleik på det 
største senteret.  
Kilde: Østlandsforskning, 2004 
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Figur 9: Befolkningsutvikling i Oslo-regionen. 2000-2012. Prosent. Hønefoss er representert av en sort prikk.  

Kilde: Befolkningsstatistikk. Stastistisk sentralbyrå. 

  

Figur 10 : Befolkningstetthet i Oslo-regionen. 1. Januar 2010. Regionen hvor Hønefoss er nærmeste senter er ringet 
inn.  

Kilde: Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå. 
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Planområdet, Hvervenmoen Næringspark, ligger i randsonen til Hønefoss sentrum og er avsatt til 
næringsformål. Området grenser mot boligområdene i vest, LNF-område i sør, E16/Ringerike 
Sykehus i nord, og E16 i øst.  

 
Figur 11 Tilbud i nærområdet. 

 

Støy: 
Figur 12 viser beregnet støybelastning for dagens situasjon, og man ser at både rød og gul 
støysone har stor utbredelse i området. E16 står for mesteparten av støyen  i området, men også 
trafikken opp til Hønefoss i nord på Fv35 er betydelig. En fasade på sykehuset ligger i rød 
støysone, gjestegården ligger klart i rød støysone. 6 boliger i vest ligger også i rød støysone, men 
de fleste boligene – inkludert alle nordøst for E16 – ligger i gul støysone. Hvervenmoen 
barnehage ligger utenfor støysonene, men støy fra E16 følger terrenget nesten helt opp til 
barnehagefasaden. Espira Trygstad barnehage ligger i gul støysone, og eksisterende kontorbygg i 
næringsparken ligger i rød sone.  
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Figur 12 Støykart som viser støybelastning for dagens situasjon. (Kilde: ”Støyvurdering Hvervenmoen”, Asplan 
Viak AS) 

Luftforurensning:  
Det er gjort beregninger i forhold til luftforurensning i forbindelse med utredningsarbeidet for ny 
trasé for E16. Disse viser at luftforurensning i form av svevestøv og nitrogendiosid går i en sone 
på ca 17-20 meter fra E16. 

Radon: 
Hvervenmoen er registrert med Alunskifer. Alunskifer er en versting i radonsammenheng. 
Bergarten er en svartskifer om inneholder mye av grunnstoffet uran.  
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Figur 13 Farekart Radon – viser alunskifer innenfor planområdet. (Kilde: www.ngu.no) 

 

Annen teknisk infrastruktur og overvann: 
Området forsynes i dag med vann fra en kommunal 150 mm vannledning. Denne er anlagt som 
en ringforbindelse innenfor planområdet. Det er i dag store ubebygde arealer som fungerer som 
infiltrasjonsarealer i forbindelse med overvann som ledes til terreng.  
 
0-alternativet 
Gjeldende plan legger til rette for etablering av kontorarealer og lett industri. Dette tilsier at det 
ikke vil bli økt servicetilbud innenfor planområdet.  

Støy: 
Det er kun beregnet støy for dagens situasjon og full utbygging. På bakgrunn av dette, vil man 
kunne anta at støysituasjonen for 0-alternativet ikke vil øke særlig for eksisterende boligområder 
og nærturområder.  

Luftforurensing: 
Det vil være minimale endringer sammenliknet med dagens situasjon. 

Radon: 
Det ble ved PBL med ikrafttreden 2009 og TEK10 stilt skjerpede krav til radonsikring av 
bygningsmasse. Det er nå pålagt å sikre bygg tilrettelagt for varig opphold mot radon. Ny 
bygningsmasse vil således måtte tilfredsstille dette. 

Annen teknisk infrastruktur og overvann: 
Vann og spillvann vil måtte forlenges for å forsyne de sørligste arealene innenfor planområdet. 
Kapasitet i forhold til brannvann vil måtte sjekkes ut ved byggesøknad. Det vil bli mindre arealer 
å håndtere infiltrasjon av overvann på, og dette vil også måtte redegjøres for gjennom 
byggesøknad.  
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7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
Figur 14: Kartet viser planavgrensningen sett fra sørøst. 

7.2  Rammer og krav gitt i forslag til plan med bestemmelser 
Planavgrensningen er justert etter varsel om oppstart og høring av planprogram, og noe av 
området nord for E16 er fjernet fra avgrensningen. Dette er områder hvor det er etablert blant 
annet møbelforretning, sportsbutikk og bensinstasjon. Det er også gått bort fra å utarbeide to 
planer, en områderegulering og en detaljregulering. I stedet utarbeides kun områdereguleringen. 
Deler av denne detaljeres slik at den kan bygges direkte videre på, blant annet ved hjelp av 
rekkefølgebestemmelser. 
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Figur 15: Forslag til plankart 
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Formål 
Planforslaget legger opp til at det i tillegg til kontor kan etableres plasskrevende handel, samt salg 
av møbler, brune- og hvitevarer innenfor planområdet. I areal vil dette utgjøre en økning fra en 
mulig videre utbygging på ca 31.500 kvm BRA (gitt i gjeldende regulering) til en økning til ca 
77.500 kvm BRA. Dette er tenkt fordelt på ca 44.000 kvm kontor og ca 33.500 kvm handel. All 
ny virksomhet er planlagt anlagt langs Hvervenmoveien. For handelsvirksomhet, settes det en 
nedre grense på tillatt BRA tilsvarende 2.000 kvm. Dette for å ivareta intensjonene gitt i 
overordnete føringer, samtidig som man ønsker å legge til rette for virksomheter som er litt på 
siden av definisjoner gitt i Fylkesdelplanen for handel, men som kommunen ønsker kan etablere 
seg på Hvervenmoen da de ikke nødvendigvis egner seg i et tett bysentrum. Slik 
handelsetableringene anses å ikke være i direkte konkurranse med detaljvarehandelen i sentrum. 

Utnyttelse/høyder 
I planforslaget er det tillatt en utnyttelse på 60 % BYA for forretning og industri og 35 % BYA 
for kontor. Det er foreslått at kontorbygg kan etableres med en høyde på gesims opp til kote +142 
m.o.h, mens for forretning/industri er det satt en gesims-/mønehøyde på 10 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng.  

Etappevis utbygging 
Det er vurdert at en full utbygging i tråd med potensialet i planforslaget, ligger en del år frem i 
tid. Det er derfor valgt å se på en etappevis utbygging, der man har vurdert en sannsynlig 
utbygging for de nærmeste tre årene. I konsekvensutredningen er det kun trafikkanalysen som er 
utredet i forhold til etappevis utbygging, da det er tiltak på eksisterende vegnett som vil være 
knyttet opp mot rekkefølgebestemmelser. Resterende tema er vurdert i forhold til 0-alternativet 
og full utbygging. 

0-alternativet omfatter enutbygging som kan gjennomføres med dagens vedtatte regulering. Det 
er sett på 2 alternative løsninger som innebærer at det også blir tilrettelagt for handelsvirksomhet 
som beskrevet over. Disse alternativene er utredet for å legge til rette for en mulig etappevis 
utbygging, da de teoretisk vil generere i størrelse samme mengde trafikk som alternativ 0 vil 
gjøre. Det er da vurdert at hvis man kan holde seg innenfor rammer gitt alternativ 0, vil dette 
utløse mindre tiltak på eksisterende vegnett. Ved full utbygging, vil det utløses større tiltak. 
Forslag til etappevis utbygging med tilhørende rekkefølgekrav sett i forhold til trafikale løsninger 
er som følger: 

Etappe 0a:  
Denne løsningen er en omregning av allerede tillatt kontor- og industriareal til handelsareal. Den 
er basert på trafikkutredning, vedlegg 8. Det er vurdert at en omregning av areal vil kunne legge 
til rette for en utbygging med et kontorbygg med ca 100 arbeidsplasser samt et handelsbygg med 
en salgs- og lagerflater på  totalt 6.000 kvm handelsareal for plasskrevende varer.  

Dette tiltaket utløser ingen krav til utbedring av eksisterende vegnett. 

Etappe 1:  
Denne løsningen består av en mulig utbygging av ca 15.000 kvm plasskrevende handel (inkl. 
møbler, brune- og hvitevarer), samt et kontorbygg med ca 100 arbeidsplasser.  

Dette tiltaket vil føre til en økning av trafikk tilsvarende ca 2.590 kj.t/døgn i forhold til dagens 
situasjon, og drøye 1000 kj.t/døgn mer enn for alternativ 0 og 0a. 

Det er vurdert at ved å bygge filterfelt ut fra avkjørselen til Hvervenmoen samt 2 felt i Osloveien 
ut av rundkjøringen i kryss nord for E16, vil avviklingsforholdene ikke forverres vesentlig i 
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forhold til dagens situasjon og 0-alternativet. Dette er derfor i planforslaget ansett å være 
tilstrekkelige tiltak ved etappe 1. 

Full utbygging:  
Dette utgjør en økning på ca 77.500 kvm BRA i forhold til dagens situasjon, og ca 46.500 kvm 
sammenliknet med 0-alternativet. Nyskapt trafikk vil her være ca 7.700 kj.t/døgn sammenliknet 
med dagens situasjon, og en økning på ca 6.400 kj.t/døgn sammenliknet med 0-alternativet.   

Ved full utbygging vil det utløses krav til å utrede trafikksituasjonen på nytt. Dette er gjort for å 
kontrollere reelle tall opp i mot teoretiske tall, samt se en videre utbygging opp i mot 
Ringerikspakke Hønefoss og KDP ny E16, som forhåpentligvis vil være kommet lenger i sin 
planlegging enn pr i dag. Forslag til avbøtende tiltak er i trafikkløsningen satt til å være filterfelt 
ut fra Hvervenmoen, økt antall felt ut av rundkjøringen i kryss Osloveien x Hvervenkastet, samt 
endret feltbruk i denne rundkjøringen og ny 4 felts bro over E16. Samtidig må det påpekes at ved 
ny E16 i henhold til alternativ A1a, så vil avviklingsforholdene i 2043 være akseptable. Dette er 
bakgrunnen for at det stilles videre utredningskrav før full utbygging.  

Andre rekkefølgekrav 

Det stilles krav til omdisponering av matjordslag før søknad om igangsetting av tiltak. Det stilles 
også krav til godkjent plan for overvannshåndtering, flytting av vei og hovedveiledning for vann 
og avløp, i tillegg til dokumentering av at brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.  

Parkeringsløsninger: 
Det er lagt opp til at planforslaget forholder seg til parkeringsvedtekter for Ringerike kommune. 
Det tillates at parkering etableres som bakkeparkering, og at denne ikke skal medregnes i 
utnyttelsesgraden. Dette er en følge av at det tilrettelegges for plasskrevende handel, og handel 
med møbler- og hvitevarer, og at dette er en type handel som i stor grad er bilbasert. For kontorer 
kan parkering anlegges i kjeller eller på bakke, med besøksparkering som bakkeparkering. Det 
tilrettelegges for ladestasjoner for el-biler innenfor planområdet. 
 
Vegnett og tilrettelegging for kollektivtrafikk: 
Det reguleres inn to bussholdeplasser og en reguleringsplass. Med dette kan kollektivdekningen 
øke betraktelig. Rundkjøringer og veier oppgraderes for å tåle økt busstrafikk.  

Det reguleres inn en korridor for vilt, hvor det ikke tillates inngjerding.  

7.3  Tiltakets forhold til overordnete rammer og føringer 
Tiltaket er i tråd med kommuneplanen og med gjeldende regulering i forhold til formål kontor og 
lett industri. Det foreslås i tillegg etablering av plasskrevende handel. Planforslag overskrider 
gjeldende plan hva gjelder utnyttelsesgrad og høydebegrensning. Da det allerede er dispensert fra 
disse forholdene innenfor gjeldende plan, anses det at planforslaget er i tråd med det som er tillatt 
gjennom byggesak for flere av eksisterende bygninger innenfor Hvervenmoen Næringspark.  

Kommuneplan:  
Området er oppgitt som ”erverv nåværende”. Det er kommunens uttalte mål å ”opprettholde gode 
basistjenester”, utvikle ”flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og 
tjenesteytende virksomheter”. ”Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad.” 
Tiltaket anses derfor å være i samsvar med overordnede mål for kommunen. 

Reguleringsplan for ny E-16:  
Utkast til kommunedelplan for ny E16 er utarbeidet av Statens Vegvesen og oversendt Ringerike 
kommune. I det oversendte forslaget, er det angitt to alternative traséer som kan aksepteres av 
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Vegvesenet. Da det fortsatt er uvisst hvilket alternativ som blir valgt å jobbe videre med, er det 
usikkert hvordan planforslaget til Hvervenmoen skal forholde seg til disse planene. Veien kan 
enten legges et annet sted, fortsette å ligge der den ligger i dag eller legges på andre siden av 
planområdet. Utredningsarbeidet for Hvervenmoen har derfor valgt å forholde seg til dagens trasé 
med fremskrevet situasjon til 2030. Konsekvenser for fremskrevet situasjon frem til 2045 
avhenger av hvilken trasé for E16 som velges. Før full utbygging tillates, er det derfor satt krav 
til ytterligere trafikkutredning som skal avstemmes mot fremtidige planer for E16 samt reelle 
trafikktall etter gjennomføring av etappe 1 for Hvervenmoen – som beskrevet under pkt 7.2. 

7.4  Tiltakets forhold til annen planlegging/overordnete planer 
Planprogrammet beskriver hvilke overordnete rammer og føringer som skal ligge til grunn for 
utarbeidelse av detaljert reguleringsplan med KU. Det er i planprogrammet redegjort for utdrag 
av disse planene som kan ha betydning for planområdet. Kilder som brukes direkte i 
konsekvensutredningen er gjengitt i det aktuelle kapittel. Nedenstående beskriver resten i korthet:   

 
7.4.1 RPR for samordnet areal- og transportplanlegging:  

Det legges opp til at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer en 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og en effektiv trafikkavvikling. Tiltaket 
kommer til å utnytte eksisterende infrastruktur og legges til det punktet i byen som er 
nærmest øvrig veinett. Hvervenmoen er i overordnete analyser angitt som randsone til 
sentrum, og det er vurdert at området kan egne seg til plasskrevende varer og annen 
arealkrevende handel, som møbler, brune- og hvitevarer. Basert på dette, kan man vurdere 
at Hvervenmoen er en såkalt B-lokalitet i forhold til ABC-prinsippet. Planområdet har 
relativt god kollektivdekning, og med etablering av to nye bussholdeplasser innenfor 
planområdet, vil dette bli ytterligere forbedret. 

 
7.4.2 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse (RPB) for kjøpesentre (fastsatt 27.06.08):  

Tiltaket vil ikke kvalifisere som kjøpesenter, men bidra til at det plasseres flere 
arbeidsplasser utenfor sentrum. Det legges en nedre grense for areal tilrettelagt for handel 
– hver enhet må være minst 2000 kvm BRA, og dette gjøres for å forhindre 
bransjeglidning samt tilrettelegge for arealekstensiv handel i stedet for 
kjøpesenteretablering, slik den er definert i rapport ”Prinsipper og retningslinjer for 
handel i regionale planer”, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på vegne av 
Miljøverndepartementet. Dette betyr at planforslaget legger til rette for større enheter som 
selv om de ligger samlet, ikke er drevet som en enhet. Planforslaget vil kunne bidra til å 
avlaste sentrum for transportkrevende handel slik at detaljvarehandel kan lokaliseres her. 
Dette vil dempe trafikken på det overbelastede veinettet inn til sentrum.  

 
7.4.3 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen:  

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige i 
planprosessen og får mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges for 
store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse.  

 
Planforslaget legger ikke til rette for etablering boliger, så det stilles ikke krav til særskilte 
lekearealer innenfor området. 
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Det er i dag ingen arealer som benyttes til organisert eller uorganisert lek og aktiviteter 
for barn, hvis man ser bort i fra arealene som er i direkte tilknytning til de etablerte 
barnehagene. Disse benytter de nærliggende rekreasjonsområdene direkte sør for 
planområdet til utflukter. Disse berøres ikke av planforslaget, ut over at det tilrettelegges 
for gang-og sykkelvegnet som skal opprettholde tilkomsten til de nærliggende 
rekreasjonsområdene.   
 
Trafikksikkerheten innenfor området vil være som for dagens situasjon/0-alternativet, og 
den økte trafikken vil få få eller ingen konsekvenser i forhold til dette. Tiltak på 
tilliggende vegnett vil måtte bli en vurdering i forbindelse med den totale 
trafikkbelastningen på vegnettet i Hønefoss, og det stilles kun krav til mindre utbedringer 
av tilliggende vegnett i forbindelse med tiltaket. Det er vurdert at dette vil ha få eller 
ingen konsekvenser for trafikksikkerheten på tilliggende vegnett, herunder skoleveger. 
 

7.4.4 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for universell utforming:  
Tiltak må tilfredsstille krav gitt i PBL og gjeldende forskrifter. Da det kun tilrettelegges 
for arbeidslokaler og publikumsrettede arealer, vil det stilles krav til at tiltak skal være 
universelt utformet, både når det gjelder uterom, næring og handelsarealer.  

7.4.5 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging: 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 
samt økt miljøvennlig energiomlegging. Kommunene kan bidra til å redusere Norges 
utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til 
miljøvennlige energiformer.  

Etablering av ny bebyggelse vil alltid føre til økt klimagassutslipp. Dette kan dog 
reduseres ved valg av miljøvennlige materialer med lav emisjon, materialer fra 
nærområdet som krever lave transportkostnader, materialer som har miljøvennlig 
produksjon med lite utslipp og lignende. Det vil ikke stilles særskilte krav til dette i 
reguleringsplanen. Nye bygninger vil måtte oppføres i tråd med gjeldende lover og 
forskrifter. I disse stilles det krav til maksimalt energiforbruk, materialer i tråd med 
momenter nevnt ovenfor, samt forhold angående forurensning og miljø. Ny bebyggelse 
vil derfor mest sannsynlig være mer gunstig sett i forhold til drift og klimagassutslipp enn 
eksisterende bygningsmasse. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Hønefoss 
Fjernvarme, og det er derfor trolig at ny bygningsmasse benytter seg av fjernvarme så sant 
det ikke legges til rette for bygg med særskilt miljøfokus/alternative oppvarmingskilder 
som vil gjøre bygningene enda bedre sett i forhold til klimagassutslipp/energiforbruk. 
Hønefoss Fjernvarme regner seg for å være CO2-nøytral. 

7.4.6 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442): 
Retningslinjen legges til grunn og sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.  
 

7.4.7 Naturmangfoldloven: 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel. Planforslaget er 
vurdert i forhold til Naturmangfoldslovens §§8-12, og det er funnet at forslaget ikke er i 
strid med disse.  
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7.4.8 Den europeiske landskapskonvensjonen: 
De fleste forholdene som er nevnt i landskapskonvensjonen, er ivaretatt og innarbeidet i 
norske planleggingsverktøy, veiledere og retningslinjer, og det anses derfor ikke som 
nødvendig å fokusere på denne spesielt i planleggingen. 

7.4.9 Regional Planstrategi for Buskerud 2009-2012, vedtatt 19.06.08: 
Planstrategien fokuserer på 8 temaområder: klima og energi, samferdsel og 
kollektivtrafikk, satsningsområde for næringsutvikling, læring hele livet, kommuner med 
nedgang i folketallet, Hardangervidda/Vassdrag/Vassbruk og folkehelse. I forhold til 
vedtaket er punktene samferdsel og kollektivtrafikk nevnt under trafikk, satsningsområde 
for næringsutvikling nevnt under handel, og klima og energi under energi og miljø.  

 
7.4.10 Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur vedtatt 17.09.03: 

 
Fylkesdelplanen gir føringer om at plasskrevende og arealkrevende varer kan utvikles for 
et regionalt marked i tilknytning til eksisterende kjøpesentre, dersom det er avsatt egne 
områder til dette formålet i kommuneplanen.  
 
Plasskrevende varer defineres som: 
- Forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer 
- Forretninger som forhandler landbruksmaskiner 
- Forretninger som forhandler trelast og andre større byggevarer 
- Salg fra planteskoler/hagesentre 

Lokalisering: 

• Plasskrevende varer (biler/motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelasthandel og andre 
større byggevarer, salg fra planteskole/hagesentre: bør lokaliseres utenfor 
sentrumsområdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til sentrumsområdenes randsone eller 
til egne områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen. 

• Møbler, brunevarer og hvitevarer: kan lokaliseres til sentrumssonen, til 
sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette formålet i 
kommuneplanen. 

• Annen privat og offentlig tjenesteyting: skal bygge opp under og utvikle den eksisterende 
senterstrukturen i fylket. 
 
Andre forhold som bør tas i betraktning: 

• Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter 
• Miljømessige og estetiske hensyn ved etableringer 
• Hensyn til ulike brukergruppers behov 

 
Overordnete analyser bestilt av Ringerike kommune, definerer Hvervenmoen som randsone 
til sentrum. Det skal dermed ligge til rette for etablering av handel for plasskrevende handel, 
møbler, brune- og hvitevarer. I tillegg skal man bygge opp under og utvikle eksisterende 
senterstruktur i fylket – og man må anse at det etablerte kontormiljøet på Hvervenmoen faller 
inn under dette, da det både er statlige og regionale virksomheter som er etablert her. 
Planområdet ligger nært inntil hovedvegnettet, samtidig som det legges opp til å bedre 
forholdene for kollektiv transport ved å etablere to nye bussholdeplasser. Med blant annet 
dette som argument, anses planforslaget å kunne være i tråd med forhold angitt i 
Fylkesdelplanen for handel. 
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7.4.11 Kommuneplan for Ringerike: 

I kommuneplanen er planområdet satt av til erverv, som defineres som ”et formål i 
kommuneplanen som man kan ha forretning, kontor, lager, industri, handel”. Altså er 
planforslaget i tråd med kommuneplanen.  
 
I kommuneplanens arealdel er Hvervenmoen nevnt i forbindelse med næringsområder. 
Målsettingen med næringsområdene er at nye virksomheter for detaljhandel i utgangspunktet 
bør lokaliseres til senterområdene. Det er store ledige næringsarealer både på Kilemoen, 
Hensmoen, Hvervenmoen og langs Soknedalsvegen. Dette vurderes som tilstrekkelig for å 
dekke behovet innenfor kommuneplanens periode.  

 
7.4.12 Grønn plakat: 
 

”Grønn Plakat” ble vedtatt 30.11.2000. I denne er det angitt viktige grønnstrukturer i og 
rundt Hønefoss, og disse er sortert i forhold til verdi, fra ”områder uten grøntstruktur” til 
”områder med meget stor verdi”, i alt 5 klasser. Her er Hvervenmoen klassifisert som 
”meget stor verdi”, men det omtaler Hvervenmoen før det ble bygget ut. Hvervenmoen 
fikk stor verdi fordi det var et skogsområde i nærhet til byen, en rolle skogen bak 
Hvervenmoen har overtatt sett i forhold til dagens situasjon. 

 
7.4.13 Energi-og klimaplanen for Ringerike, vedtatt 02.12.10: 

Visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike er ”Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektiviseringen, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av 
klimagassutslipp.”  Hovedmålene er som følgende:  

• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder. Oljefyring skal fases ut. 
• Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk og sykling, 

og fokus på redusert utslipp fra kjøretøy. 
• Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt 

kunnskap om energi og klima i Ringerike. 
• Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. 

 
Planen inneholder en rekke forslag til tiltak innenfor de definerte fokusområdene, med 
angitt tidsperspektiv og status.  

7.4.14 Veipakke Ringerike: 
Statens Vegvesen har under arbeid en Konseptvalgutredning (KVU) som skal avklare 
prinsipielle løsninger for en mulig bypakke, Ringerikspakke, i Hønefossområdet.  
 
KVU skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken, satsning på 
kollektivtrafikken, gående og syklende. Den skal angi stimulerende tiltak for 
kollektivtransporten, samt avklare videre utbygging av hovedvegsystemet gjennom 
Hønefoss og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefossområdet.  
 
Utredningen skal munne ut i en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for 
den videre prosessen. Prosessen og innholdet i utredningene gjennomføres i tråd med de 
krav som blir stilt gjennom rammeavtalen for ordningen med KS1 (ekstern 
kvalitetssikring). 
 
Statens Vegvesen skal ha KVU-rapporten ferdig til utgangen av 2014. 
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7.4.15 Gjeldende reguleringsplaner:  

Tilgrensende planer som kan nevnes er reguleringsplan 283-01 Sykehusområdet 
(11.11.2008), 107-02 Boligfelt ved sykehusområdet (21.11.1996), 241-01 Hvervenenga 
(29.06.2005),  i tillegg til Statens Vegvesen sin plan, nr 237 GS Hønen Hvervenmoen 
(29.06.1995). 

7.5  Beskrivelse av tiltaket 
Planen er fleksibel i forhold til tiltaket, ettersom det er flere avgjørende forhold som kan komme 
til å endre seg i løpet av de neste tiårene. Nedenfor er det skissert opp ett alternativ til utvikling. 
Viktige elementer, som vil være gjeldende selv om plassering skulle endre seg, er beskrevet 
nærmere.  

 
Figur 16: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS) 

1. Kontorstripen  
De nye kontorlokalene, 3 punkthus på rekke med de eksisterende mot veien og 2 mot skogen, har 
en BYA på ca. 6700 m2 til sammen. De føyer seg langs veiens kurve og kan ses gjennom 
vegetasjonsbeltet med furutrær, som opprettholdes frem mot avkjøringen. Den differensierte 
utformingen, intervallet byggene er plassert og hastigheten de kan ses i, gjør at området fremstår 
som attraktivt og spennende fra E16. Området er et klart avbrekk fra øvrig bebyggelse langs E16. 
Den høye kvaliteten på arkitekturen vil opprettholdes og bidra til å forsterke signalet om at 
Hønefoss har et innovativt arbeidsmarked i vekst.  
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Figur 17: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS og Rambøll AS) 

 

2. Næringsarealene: 

De nye byggene består av omtrent 40 000 m2 grunnflate nærings-, forretnings- og kontorlokale. 
Arealer for plasskrevende handel representerer omtrent ¾ av tillatt areal i grunnflate, og fremstår 
som 2 volumer med flere selvstendige enheter innenfor hvert volum – det er egne innganger og 
eget varemottaksområde for hver enhet. Det er tenkt opptil 5 forskjellige aktører i hver. Her er det 
tenkt plasskrevende handel, og handel med møbler, brune- og hvitevarer. Det ene volumet er lagt 
ved innkjøringen til området. Dette kan ses fra veien og er mest tilgjengelig for allmennheten. 
Det andre butikkvolumet er plassert lenger inn på området. De er henholdsvis ca 15 000 m2 og 18 
000 m2 BYA store. Det fokuseres på utforming av takflater for å opprettholde en høy 
arkitektonisk kvalitet også sett ovenfra. Det er illustrert grønne takflater som kan avhjelpe 
fordrøyning av overvann. 
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Figur 18: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS og Rambøll AS) 

3. Gangvei internt på området 
Det er lagt opp til en intern gangvei fra undergangen og ut i marka langs den urbane 
kontorstripen. På denne måten opprettholdes gangkorridoren fra boligområdene/sykehuset på 
Hvervenkastet og ut i marka. Det er planlagt å anlegge to bussholdeplasser innenfor området 
fordi det økte antallet kontorplasser og tilrettelegging for handel vil gi økt dekning. Den kan i så 
fall brukes av pendlere så vel som lokale på vei ut i marka.  

 
Figur 19: Illustrasjoner (Kilde: Halvorsen & Reine AS og Rambøll AS) 
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4. Eierforhold, beliggenhet, avgrensning og størrelse. 
Eiendommene eies av AKA AS, og avgrensningen endres ikke vesentlig fra dagens situasjon. 
Om tomter skilles ut og bebygges, eller om AKA AS vil bygge og leie ut, er ikke tatt stilling til i 
forslag til plan, og vil heller ikke ha store konsekvensene for gjennomføring av tiltak. 

5. Topografi, vegetasjon og solforhold 
Området blir mer solrikt fordi skogen må tynnes ut, men beltet av furutrær som omkranser 
området opprettholdes. Utad vil området derfor beholde sitt grønne preg. Situasjonen blir derfor 
ikke vesentlig endret i forhold til landskapsbildet, men inne på området vil det bli mer åpent. Det 
er viktig for landskapsbildet at noe av bebyggelsen er punkthus (kontor), slik at inntrykket av 
næringsparken i den frodige skogen kan opprettholdes. 

6. Kulturminner 
Den nye kullgropen som ble funnet under den arkeologiske registreringen forskutteres frigitt, 
som de andre som ble funnet i forbindelse med reguleringsplanen Hvervenmoen vekstområde fra 
1999. Dette må avvente endelig avklaring fra Fylkesmannen. 

7. Miljøforhold 
Det tillates ikke etablering av forurensende virksomheter innenfor planområdet.  

8. Konsekvenser for nærområdet 
Økt trafikk vil føre til noe økt belastning på tilliggende vegnett, men situasjonen vil etter 
gjennomføring av avbøtende tiltak ikke forverre situasjonen sammenliknet med dagens situasjon 
eller 0-alternativet. Økt trafikk vil også føre til noe høyere støybelastning, men økt støynivå vil 
være ca 1dB, og dermed ikke merkbart. Tiltaket vil heller ikke medføre merkbar økning for 
nærområdet i forhold til luftforurensing. 

Det kan være behov for en oppgradering av vann- og spillvannettet, og deler av dette må flyttes 
og forlenges mot sør.  

Det er søkt opprettholdt korridorer som sikrer adgang til ”hundremeterskogen” bak planområdet. 
Her er det skog med høyt bonitetsnivå, stinettverk og lavvo. Parkeringsmuligheter/gangvei gjør at 
friluftsområdene blir mer tilgjengelige.  

De nye lokalene åpner for at noe av den plasskrevende næringen som anbefales flyttet (se 
handelsanalyse) fra Hønefoss sentrum frigir plass til detaljvarehandel i sentrum.   

8 KONSEKVENSUTREDNING  
Konsekvensutredningen er utført tematisk i henhold til endelig planprogram fastsatt av Ringerike 
kommune 17.01.2012. I alt er 8 ulike deltema utredet. Under angivelse av metode er teksten som 
beskriver utredningskrav fastsatt i planprogrammet angitt med kursiv tekst.  

8.2  Konsekvenser for handel 
Handel som konsekvensområde står i særstilling fordi analysen er forutsatt utarbeidet basert 
på eksisterende analyser som gir svært forskjellige anbefalinger. Disse analysene blir derfor 
presentert i forkant av diskusjonen rundt konsekvenser. Vi ser behovet for å inkludere næring 
under kapittelet konsekvenser for handel, på grunn av relevansen for planområdet og på 
grunn av hvor sammenvevd handel og næring er når det gjelder konsekvenser på byplannivå.  

Nedenstående er basert på en Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss utarbeidet av 
Asplan Viak AS og By- og Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik utarbeidet av 
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Rambøll. Tekst fra analysen er gjengitt i kursiv. Analysene er vedlagt i sin helhet. Det trekkes 
også fram informasjon som ikke kommer fra av disse analysene, da er kilder oppgitt.  

• Innledning 
Utbyggers ønske om å legge til rette for handel må ses i sammenheng med utviklingen av 
Hønefoss sentrum, definisjonen av handelsgrunnlaget, det arkitektoniske uttrykket 
forskjellige type handel har og forflytningen av mennesker som følger med. Det ble i 
vedtatt planprogram angitt at plasskrevende varer samt brune/hvitevarer var ønskelig i 
området. 

Utbygger indikerer at det i planforslaget er aktuelt med inntil 33 300 m2 BRA med handel 
i hele området. I tillegg er det planlagt 34 100 m2 BRA nye arealer tilrettelagt for kontor. 
0-alternativet åpner for  31500 m2 BRA økning i bygningsmassen i henhold til formål gitt 
i gjeldende plan.  

• Forutsetninger og aktuelle begreper: 

Begrepene vedtatt i formannskapet i forbindelse med behandling av handels- og 
byutviklingsanalysen utført av Asplan Viak er tatt i bruk og uthevet under: 

o Plasskrevende varer er forretninger som forhandler: 
§ Biler og motorkjøretøyer 
§ Landbruksmaskiner 
§ Trelast og andre større byggevarer 
§ Salg fra planteskoler/hagesentre 

o Møbler, brunevarer og hvitevarer: 
Varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. 

 
Andre aktuelle begreper er: 
o Bransjeglidning:  

Kjeder som tradisjonelt holder seg innenfor en bransje glir over i en annen ved å ta inn 
nye varer fra andre bransjer.  

o Dekningsgrad:  
Dekningsbidrag i prosent av omsetning.  

o Kjøpesenter:  
o Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets definisjon er: ”Detaljhandel i 

bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller 
framstår som en enhet samt utsalg som krever kunde - eller medlemskort for å få 
adgang” 

o Handelsgrunnlag:  
I dette tilfellet området forbrukerne bor i.  

o Detaljhandelsomsetning pr innbygger:  
Omsetning/innbygger. Indikasjon på hvor attraktiv en by er som handelssted.  
 

• Innsamling av data 
Kilder:  

o By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030 Samferdselsanalyse, Rambøll 
o Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken & Vik, Rambøll 
o Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Asplan Viak 
o Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune, gjeldende plan 
o SSB`s befolkningsregister på grunnkretsnivå 
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o CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn: Attraktive og klimavennlige mellomstore 
byer, 2-2012 

o NIBR rapport: Byenes attraktivitet Hønefoss i fokus, 2008:104 
o Litteraturstudie: Små og mellomstore byer og regional utvikling. Foss, Juvkam og 

Onsager 2006 
o Saksprotokoll 11/4780-32 Handels- og byutviklingsanalyse 
o Buskerud fylkeskommune: Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i 

Buskerud, oktober 2003 
o Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: Prinsipper 

og retningslinjer for handel i regionale planer, 2009 
o Regional planstrategi 2013-2016, vedtatt av Fylkestinget 6. Desember 2012. 

 
Influensområde: Planområde, Hønefoss sentrum, handelsgrunnlaget for regionssenter 
Hønefoss.  

 
 

Handelsanalyse 

Handelsanalysen er satt sammen av tre andre analyser som belyser sammenhengen mellom 
plasseringen av handel, samferdsel og byutvikling. Kun de delene av analysene som er relevante 
for Hvervenmoen i seg selv og i en større kontekst som del av utviklingen av Hønefoss by er tatt 
med og kommentert. Referert tekst er gjengitt i kursiv. Tekst som ikke er i kursiv er et 
sammendrag. 

 

3.1.1. Rambøll: Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken &Vik 
Utvikling av Hønefoss, ”Båndbyen” 
 
Hønefoss 
 
”Gjennom å satse på fortetting i nord-søraksen gir man et bedre grunnlag for 
kollektivtransport, samtidig som man revitaliserer de mest sentrale delene av byen. Fordi 
fortettingspotensialet er så stort, vil i prinsippet nord-sør aksen alene være nok til å ta 
unna behovet for nye boliger og næringsvirksomhet i lang tid fremover.” 
 
”Næring, plasskrevende handel, flyttes på lang sikt til Hvervenmoen, det sydligste punktet 
i sentrumslinjen.” 
 
Rambøll mener at for å håndtere befolkningsvekst og samtidig ha et godt bymiljø i 
Hønefoss, bør hovedgrepet være en nord-sør akse som strekker seg fra Hvervenmoen via 
Osloveien, sentrum og Hønengata.  
 
Plasskrevende handel er i dag plassert nær sentrum, den burde i stedet plasseres i 
randsonen av byen for å gi plass til detaljvarehandel, boliger og arbeidsplasser.  
Hvervenmoen er definert som randsonen. Fortetting på Hvervenmoen kan være et aktuelt 
tema innenfor eksisterende byggesone, men det vil trolig ikke være aktuelt å sette i gang 
fortettingsprosesser her på en stund.  

 
Hvervenmoen 
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”Området er 166 daa stort og har et samlet potensial for næring på 174 300 kvm. Det er 
lagt til grunn en utnyttelse på 30% BYA, med bygninger på 3 til 4 etasjer. Forutsatt at det 
bygges arbeidsplassintensiv virksomhet gir dette rom for ca 4300 ansatte…”  
 
Bygges det derimot plasskrevende handel vil antallet bli redusert. Her jobber både 
pendlere, folk bosatt i Hønefoss og omegn. Det er en attraktiv næringspark med god 
tilgang til det øvrige veinettet.  
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Figur 20: ”Hovedgrep i Hønefoss” (Kilde: Rambøll AS) 

 
 
 
 
 
 

 
3.1.2. Rambøll: By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030, Samferdselsanalyse  
 
Det er generell vekst og utvikling i Ringeriksregionen, men deler av vegnettet i Hønefoss 
har allerede nådd sin kapasitetsgrense. Dette medfører dårligere rammebetingelser for 
vekst. Ny Ringeriksbane vil være nødvendig hvis en ønsker å innlemme Ringerike i bolig- 
og arbeidsmarkedene i Osloregionen på sikt, med ett kvarters reisetid til Sandvika og en 
halv time til Oslo. Ny E16 vil korte inn reisetiden til Sandvika for bil og kollektivtrafikk 
og gi en sterkt forbedret kjørekomfort.  
 
Ringerikspakken med konseptvalgstudie for framtidig vegsystem i Hønefoss vil først 
starte opp seint i 2012. Tiltakene en til nå har sett mulighetene til gir ikke tilstrekkelig 
kapasitetsøkning. Det vil først og fremst ha betydning for biltrafikk til/fra sentrale deler av 
Hønefoss.  

 
3.1.3. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Asplan Viak 
 
Handels og byutviklingsanalyse for Hønefoss er delt i tre faser: 
Fase 1 ser på dagens situasjon, fase 2 ser eksempler fra andre byer og prøver å definere 
hva som er ønskelig å oppnå i Hønefoss, fase 3 prøver å definere hva som er ønskelig å 
oppnå i Hønefoss og trekker noen konklusjoner med forslag til konkrete utbyggingstrinn.  
 
Fase 1 – Analyse av dagens situasjon,  
Hønefoss: en ikke-fungerende båndby 
 
Hønefoss har ikke høy nok befolkningstetthet i dag til å forsvare et økonomisk 
bærekraftig kollektivtilbud. Det er i dag en ”båndby” mellom to områder som inneholder 
hovedtyngden av senterfunksjoner: sentrum, hvor 30% av arbeidsplassene er lokalisert og 
Hvervenmoen/Hvervenkastet, hvor 16 % av arbeidsplassene er lokalisert. Over 50 % av 
arbeidsplassene er altså utenfor tettstedsavrensningen.  
 
”Befolkningstettheten er generelt lav … og ligger hovedsakelig på 1-2 boliger per dekar. 
Som ett sammenligningsgrunnlag, er det på generelt nivå nødvendig med en tetthet på 3,5 
boliger pr dekar for å kunne drifte et økonomisk bærekraftig kollektivtilbud.” 
 
”Lav tetthet i boligområdene… gjør at kun 30% av beboerne i Hønefoss har gangavstand 
til sentrum(under 20 min), mens over 65% har akseptabel sykkelavstand til sentrum(15 
min).” 
 
”Kartleggingen viser at hovedtyngden av senterfunksjoner i Hønefoss er konsentrert om 
to områder; sentrum og Hvervenmoen/Hvervenkastet. Drøyt halvparten av 
senterfunksjonene i Hønefoss er lokalisert til sentrum, mens i underkant av 30 % ligger på 
Hvervenmoen/Hvervenkastet…(Ringerike sykehus regnes ikke som sentrumsfunksjon)” 
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Dekningsgraden i Hønefoss viser at det ikke er behov 
for etablering av mer næring, kanskje med unntak av 
dagligvarebutikker. Analysen har ikke vurdert 
Hønefoss som regionsenter, og regner derfor ikke folk 
som bor utenfor Ringerike kommune til 
handelsgrunnlaget.  

 

 

 Figur 21: Tabell dekningsgrad for Ringerike uten        

handelsomland (Kilde: Rambøll AS) 

 
 
 
 
 
”I fylkesdelplan for handel og senterstruktur for Buskerud er Hønefoss definert som et 
regionssenter, og det kan diskuteres om kundegrunnlaget for handel i Ringerike også bør 
inkludere bosatte i nabokommunene Hole, Modum og Krødsherad og Jevnaker(til 
sammen 27 600 personer). Dette ville i så fall gitt lavere dekningsgrader for Ringerike.” 
 
”Handelsanalysen viser at det ikke er nevneverdig behov for nye utbyggingsarealer for 
handelsetablering i kommunen. Detaljvarehandel bør således konsentreres innenfor 
allerede regulerte handelsarealer (senterområder i kommuneplanen), og ikke tillates 
etablert på nye arealer utenfor disse.” 
 

Fase 2 – grunnlag for en levende bykjerne, 
Hønefoss som kreativ by 

 
Byplanidealet som brukes i analysen er ”den kreative by”, hvor tetthet, mangfold og et 
godt samferdselsnettverk skal tiltrekke seg kreative yrkesgrupper (kunstnere, designere, 
regissører osv). Det er foreslått at et godt bymiljø skapes av videre urbanisering av 
Hønefoss og forventer en økning av folk som ønsker å bo urbant, i Hønefoss sentrum. 
Hønefoss sin rolle som regionssenter er vedkjent men konsekvensene er i liten grad 
beskrevet.  
 
”Vi følger den globale trenden med flytting fra bygda til storbyregionene… Likevel viser 
flere spørreundersøkelser her i Norge at mange nordmenn ønsker å bo i enebolig.” Sted 
og miljø var hovedflyttemotiv i 2008. 
 
”For Ringerike, med kommunesenteret Hønefoss, er det først og fremst Hole, Modum og 
Krødsherad som ligger nær nok til å ha handelsmessig samkvem av betydning med 
Hønefoss. I midlertidig er avstanden til nabokommunen Jevnaker i Oppland så kort at det 
er grunn for å regne med en viss handelslekkasje herfra til Hønefoss. Hønefoss´ 
innflytelse strekker seg trolig også noe lenger oppover i Hadeland” 
 
”Konsentrasjon av handel gir størst attraktivitet og dermed sannsynligvis størst mulighet 
til å vinne konkurransen om den mest attraktive handelskapitalen. Det vil også trolig gi 
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større økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet, sterkere impuls til den kreative 
byen og større bidrag til investeringskapital til krevende byutviklingsprosesser.” 

 
For å få høy konsentrasjon av handelsmuligheter foreslås det å legge alt av handel, kontor og 
bolig til sentrum, rundt den identitetsskapende elva. Det etterlyses en undersøkelse av hvem som 
bruker handelsmulighetene i sentrum, folk fra Hønefoss (syklende eller gående) eller folk fra 
regionen som har reist lenger (med bil). Det defineres også aktiviteter som ikke trenger å legges 
dit, men som for eksempel kan legges til Hvervenmoen.  
 
”Varegrupper som ikke trengs plasseres i by- og tettstedssentre: 
Buskerud vil videreføre den forholdsvis snevre tolkningen av plasskrevende varer i de 
rikspolitiske bestemmelsene §4 (III). Se definisjon under innledning” 
 
Det gis eksempler på gode fortettingsstrategier, både i form av fortetting innen eksisterende 
bystruktur og etablering av nye ”satellittbyer” i forbindelse med større byer.  

 
Eksempler på dette er: 

• Västra Hamnen, Malmö 
• Ørestaden 
• Lillestrøm 

 
Å plassere handel i sentrum/bygge tettere er et virkemiddel for et bedre og mer bærekraftig 
bymiljø. Det er særlig viktig i sentra med nærhet til LNF områder, slik som Hønefoss.  
 
”uavhengige forskningsresultater viser at den klassiske europeiske bystrukturen er mest 
bærekraftig i våre nordiske byer.” 
 
Fase 3 – Forslag til overordnet strategi  
Hønefoss som tett by for kreative mennesker 
 
Hønefoss karakteriseres som en båndby på 4 km, som burde styre utviklingen mot 
”kvartalstruktur”, et ”prinsipp for bærekraftig bykjerne”.  
 
Attraktiviteten i Hønefoss i følge ”det kreative barometer”  
 
Attraktivitet måles etter: 
1. Nærhet til sentrum 
2. Nærhet til jernbanestasjonen 
3. Tilgang til gangvei-nettet 
4. Tilgang til urbane virksomheter (kultur, butikker, restauranter) 
5. Tilgang til park 
6. Nærhet til vann 
7. Kvartalsstruktur (grad av sluttethet og andel utadvendte entréer mot gata i kvarteret) 
 
Den gjennomsnittlige bosituasjonen i Hønefoss kommer dårlig ut på ”attraktivitetsskalaen” til 
analysen. Få har gangavstand til sentrum, få har nærhet til jernbanen (jernbanen er heller ikke det 
mest effektive reisemiddelet og har få stopp i regionen som danner handelsgrunnlaget), få har 
tilgang til restaurant, utsalgssteder og kultur innenfor 1 km, få bor i en kvartalsstruktur som er 
sluttet med utadvendte entréer mot gata i kvarteret.  
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“Området mellom Storgata/Osloveien, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg og 
Industrigata er den mest tilgjengelige delen av Hønefoss. Etablering av handel og større 
arbeidsplasskonsentrasjoner innenfor dette området vil kunne bidra til å redusere samlet 
transportomfang i Hønefoss, samt gi bedre muligheter for kollektivbetjening og økt bruk av 
gange/sykkel.” 
 
Asplan Viak anbefaler å konsentrere arbeidsplasser og handel i det historiske sentrum og flytte 
plasskrevende handel og hvitevarer/brunvarer ut av byen fordi den uansett krever bil og derfor 
bidrar til økt trafikk i sentrumsområdene. Samtidig påpeker de at bransjeglidning kan gjøre dette 
skillet vanskelig i plansammenheng.  
 

 
Figur 22: Illustrasjon av hovedgrep i Hønefoss (Kilde: Asplan Viak AS)
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”Store strukturendringer innen handel og utfordringer med bransjeglidning gjør det vanskelig og 
til dels uhensiktsmessig å skille mellom plasskrevende varer og detaljhandel i plansammenheng. 
Det anbefales derfor å konsentrere fremtidig handel innenfor dagens arealer regulert til handel 
(senterområder i gjeldende kommuneplan), med særlig fokus på Hønefoss sentrum.” 
 
Handel med plasskrevende varer: 
 
Handel med plasskrevende varer slik det er definert i PBL bør ikke etableres i sentrum og andre 
senterområder fordi dette vil generere mer biltrafikk gjennom sentrum, (ettersom dette er handel 
som fordrer bruk av bil) men kan evt. etableres i byens randsone og med god tilgang til 
overordnet veinett, som for eksempel Hvervenmoen.  
 
Med plasskrevende varer menes følgende varegrupper (uttømmende liste iht PBL): 
 
• Biler  og motorkjøretøyer 
• Landbruksmaskiner/anleggsmaskiner 
• Trelast og byggevarer 
• Planteskoler/hagesentre 
• Fritidsbåter 
 
Annet transportskapende handel (hvite-brunevarer) 
 
Transportskapende handel som ikke inngår i definisjonen av plasskrevende handel slik dette er 
definert i Plan- og bygningsloven bør fortrinnsvis etableres i utkanten av anbefalt sone for 
detaljvarehandel... Fortrinnsvis ved stasjonsområdet og Industrigata/Hønengata, fordi dette er 
områder som muliggjør relativt god trafikkavvikling, og har god tilgjengelighet både lokalt og 
regionalt. 

 
 

 
Kommentarer til Handelsanalyse 
 
Handelsanalysen tar ikke konsekvensene av at byen er et regionssentra og identifiserer heller ikke 
de attraktive kvalitetene ved Hønefoss som bosted i dag. Dette skaper et behov for et mer 
nyansert bilde av Hønefoss før man tar en beslutning om hvor handelen skal plasseres. Det ene 
punktet går på Hønefoss sin betydning, om det er et regionssenter eller ikke. Det andre punktet 
går på hvilke kvaliteter det skal bygges opp under.  

Miljøverdepartementet etterspurte i 2012 en undersøkelse av CIENS for å få en oversikt over 
kunnskapsstatus for klimavennlig og attraktiv byutvikling i mellomstore byer. Det finnes store 
kunnskapshull og forbedringspotensialer for planlegging av byer med 10 000 til 50 000 
innbyggere, ettersom det meste av byforskning (som utgangspunktet til ”the creative city”) er 
gjort på byer hvor innbyggertallet er av millionstørrelse. 
 Resultatene i rapporten kan være klargjørende hvor Handelsanalysen kommer til kort og er brukt 
videre i arbeidet. 
 
Hønefoss – et regionssenter? 
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Handelsanalysen erkjenner at Hønefoss er et regionssenter, men baserer seg allikevel ikke på 
dette når handelsgrunnlaget vurderes. Konklusjonen om at Hønefoss har nok handel, er derfor 
ikke relevant med mindre man ikke aksepterer at Hønefoss er et regionssenter. Tall fra SSB viser 
at omsetningsutviklingen har vært langt større for detaljhandel enn for dagligvarer i Ringerike, 
noe som er karakteristisk nettopp for et regionssenter.  

 
Forbildebyene det refereres til ligger i umiddelbar nærhet til store byer, Hønefoss kan ikke helt 
sammenlignes, fordi det er så mange aktuelle satellittbyer som ligger nærmere Oslo enn 
Hønefoss. Hønefoss står i særstilling som regionsenter fordi byen så vidt ligger utenfor Stor-Oslo 
regionen. Byen er desidert størst i sitt område for handelsgrunnlag. Om ikke befolkningsveksten 
har vært der, så har handelsveksten det. Som figur 23 og 24 viser, så er det først og fremst som 
regionssenter sett i forhold til detaljvarehandel at Hønefoss opplever vekst, mens Buskerud for 
øvrig overgår Hønefoss når det kommer til omsetningsutvikling i dagligvarer.  
 

 
Figur 23: Årlig omsetningsvekst for detaljvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet   

som helhet. (Kilde SSB)  

 
Figur 24: Årlig omsetningsvekst for dagligvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet   

som helhet. (Kilde SSB)  

 
 
Hønefoss – hvilke kvaliteter er attraktive? 
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Grepene man gjør i forhold til plassering av handel skal bidra til at Hønefoss blir mer attraktiv. 
Det er derfor viktig at man vet hvilke kvaliteter som er attraktive ved byen. De fleste i Hønefoss 
har ”tilgang til park”,  ”nærhet til vann” og vel så det. De fleste har egne hager, nærhet til skog og 
rekreasjonsarealer. Mange i Hønefoss har tilgang på båtplass, mark å dyrke, jaktområder, 
orienteringsløyper og fiskeplasser. Det fysiske miljøet i Hønefoss er karakteristisk, 25 % av 
bygningsmassen i Ringerike er gårdsbruk (Rambøll: Eggemoen temautredninger, oktober 2012). 
Hønefoss og området rundt er preget av historisk kulturlandskap. Kvalitetene som de ovennevnte 
er ikke med i attraktivitetsbarometeret som danner basis for konklusjonen i ”By- og 
handelsanalsyen for Hvervenmoen”, Asplan Viak AS. 
 
Hovedgrepet til analysen er å danne en tett bystruktur(noe som tilsier typologien boligblokk) i 
sentrum med god kollektivdekning som kan ta imot den store befolkningsveksten forventet i 
storbyregionene. Hønefoss ligger utenfor storbyregionene Drammen og Oslo. Byen opplevde en 
negativ befolkningsvekst fram mot 2005 og har økt med beskjedne 3 % frem mot 2013. Som vi 
ser av tabellen under er Hønefoss størrelsesmessig et typisk sted hvor de fleste bor i tettbygde 
strøk og de fleste bor i enebolig. Størrelsen på byen skal omtrent tidobles før folk begynner å bo 
tettere.  
 
Boligsituasjon i småbyer og tettsted i Norge: 

 

 
Figur 25: Boliger etter kommunestørrelse og tettbygd strøk. Basert på tall fra SSB (2011b). ”Småhus” inkluderer 
tomannsboliger og rekkehus.  

 
 
Om kollektivdekningen er god eller dårlig…”ser ikke ut til å spille noen vesentlig rolle før byene 
overstiger 100 000 innbyggere, da blir også gangtrafikken viktigere.” (Attraktive og 
klimavennlige mellomstore byer, 2012). Altså skal Hønefoss vokse fra 14 000 til 100 000 
innbyggere før folk begynner å reise kollektivt og gå steder.  

Analysen foreslår å legge handel og næring til sentrum. Andelen av omsetningen som foregår i 
sentrum har vært synkende i de ti største kommunene i Norge med unntak av Oslo. 
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Gjennomsnittet for landet er ca. 30%. 31% av arbeidsplassene i Hønefoss ligger i sentrum, av de 
er de fleste innen handel, og 49% av sentrumsfunksjonene, men det har ikke vært mulig å 
oppdrive et konkret tall. De ovenstående tallene tyder allikevel på at Hønefoss ikke er i 
særstilling hva angår å legge handel og næring utenfor sentrum.  
 
I norsk sammenheng er det først og fremst byer som har flere enn 100 000 innbyggere om har 
potensialet for å bli en ”kreativ by” som er attraktiv i følge barometeret presentert av Asplan 
Viak. Folk foretrekker å kjøre bil og bo i enebolig helt til byen blir såpass stor at det blir praktisk 
med kollektivtrafikk og det oppstår tilbud som er attraktive i en så stor konsentrasjon at det blir 
attraktivt å bo i leilighet for å bo i nærheten av tilbudene. Folk flytter for å bo i det miljøet de 
ønsker, så lenge folk flest vil bo i enebolig og det ikke er utsikt for eksponentiell vekst i Hønefoss 
er det hensiktsmessig å strebe mot en bærekraftig modell med utgangspunkt i at byen må inneha 
gode kvaliteter for folk som bor i enebolig rundt omkring i regionen.  
 
Innstilling til analysematerialet 
Analysene svarer svært forskjellig på om Hønefoss bør være en båndby eller en kompakt by. De 
svarer også forskjellig på hva som er Hønefoss sine kvaliteter og hvordan Hønefoss skal bli mer 
attraktiv. Byen behandles også svært forskjellig, fra å være en satellitt by til Oslo til å være en 
mindre by. Disse betraktningene er viktig for hvor handelen legges, hva slags handel som bør 
legges på Hvervenmoen og hva konsekvensene av dette er.  

Ønsket om å legge næring og plasskrevende handel til Hvervenmoen underbygges av analysen til 
Rambøll og tendensene vist av CIENS i forhold til hvilken type by Hønefoss bør ha ambisjoner 
om å være. I følge Asplan Viak bør næringen legges til sentrum og handelen blant annet legges til 
Hvervenmoen så lenge det er plasskrevende handel hvor bransjeglidning er til å unngå.  

Konsekvenser for handel 
 
• Metode, kriterier for arbeidet 

Utredningstema i henhold til fastsatt planprogram: 

1. Handelsanalysen må vurdere planområdet spesielt, og dets egnethet for eventuelle 
handelsvirksomheter som blir foreslått i den overordnete handelsstrategien for Hønefoss. 
Utredningen må ha fokus på en eventuell handelslekkasje fra Hønefoss sentrum. En 
utvikling av området skal  også sees i sammenheng med andre potensielle 
handelsområder, som Hønefoss nord og Eikli. 

 
0 – alternativet 
 
Formål i gjeldende plan er kontor og lett industri 
Området kan utbygges med en økt BRA på ca 31 500 m2 (ikke medregnet p-areal) sammenliknet 
med dagens situasjon. 
 
0 – alternativet, som består av en økning i kontorformål men ingen plasskrevende handel, vil i 
liten grad bidra til handelslekkasje fra Hønefoss sentrum. Det vil heller ikke avlaste sentrum og 
veinettet for plasskrevende handel sånn at mer detaljhandel kan komme til. 
 
Verdien av området sett i forhold til handel og næringsutvikling er vist i nedenstående tabell: 
Handel og næringsliv Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Sysselsetting   Hvervenmoen er et 

attraktivt område for 
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etablering av 
kontorarealer. 
Området har i dag 
tiltrukket seg både 
statlige, regionale og 
lokale aktører. 

Ringvirkning  (+) området trekker 
arbeidsplasser til 
Hønefoss 
(-) arbeidsintensive 
virksomheter som kunne 
etablert seg i Hønefoss 
sentrum (nært jernbane) 
kan velge å etablere seg 
på Hvervenmoen pga 
attraktivitet og 
tilknytning til overordnet 
vegnett 

 

Eventuell 
handelslekkasje fra 
sentrum  

Ingen 
handelslekkasje 

  

I forhold til andre 
potensielle 
næringsområder 

 Ingen handelsetablering 
innenfor planarbeidet. 
Konkurrerer med andre 
områder om 
kontorarbeidsplasser(/lett 
industri) 

 

I forhold til 
kommunens mål 

  Området er i tråd 
med kommunens mål 

I forhold til Rambølls 
analyse* 

Ikke tilrettelagt for 
plasskrevende varer – 
frigjør dermed ikke 
areal i sentrum. 

  

I forhold til Asplan 
Viaks analyse* 

Arbeidsintensiv 
virksomhet bør ikke 
etableres på 
Hvervenmoen 

  

Samlet vurdering av 
Hvervenmoen for 
handel og 
næringsliv 

 Området er attraktivt for 
kontorarbeidsplasser – 
det er ikke tilrettelagt for 
handel. Området er med 
på å forsterke Hønefoss 
sin posisjon som 
regionhovedstad ved å 
legge til rette for 
attraktive arbeidsplasser, 
samtidig som det i et 
transportøkonomisk 
perspektiv bør vurderes 
om disse heller burde 
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legges til sentrum. 
*Se argumentasjon for vekting av disse to analysene. 

Utvikling i tråd med områdeplanen 
Områdeplanen legger til rette for formål forretning (plasskrevende varer, møbler, brune- og 
hvitevarer) i tillegg til kontor og lett industri. 
 
Det legges til rette for en økning med 36.000 kvm sammenliknet med 0-alternativet (77.500 kvm 
sammenliknet med dagens situasjon). Dette muliggjøres med en tillatt %BYA lik 35% for 
kontorarealer og 60% for forretning og industri. Det er også lagt til rette for økte tillatte 
byggehøyder for kontorformål til det byggene er i dag, med en møne-/gesimshøyde på K + 142, 
mens for handelsarealer er foreslått tillatte møne-/ gesimshøyde 10 m over gjennomsnittlig 
planert terreng.  

 
• Overordnet handelsstrategi 

Overordnet handelsstrategi for Hønefoss i følge kommuneplanen, som er relevant i 
denne situasjonen: 
Hovedmål Konkrete delmål Hvordan nå målene? 

2.1 - Flere lønnsomme 
arbeidsplasser innen 
kunnskapsbaserte og 
tjenesteytende 
virksomheter. 

Tilrettelegging for 
etablering og 
videreutvikling av små 
og mellomstore bedrifter. 

Videreutvikling og 
nyetablering av 
næringsvirksomhet gis 
høyeste prioritet i all 
kommunal 
saksbehandling. 

2.2 – Opprettholde og 
videreutvikle næringsliv 
og arbeidsplasser basert 
på naturressurser i 
kommunen. 

Ringeriksregionen skal 
ha et variert, 
konkurransedyktig og 
omstillingsdyktig 
næringsliv. 

Sikre kompetanse som 
bidrar til utvikling av 
hovedproduksjonen i 
primærnæringen. 

2.3 – Styrke 
kompetansenivået i 
Ringerikssamfunnet 

Økt kompetanse i 
regionen, både på 
videregående skole nivå 
og høyskole-
/universitetsnivå. 

Ringerike skal bidra til å 
skape og styrke 
utviklingsmiljøer for 
bedrifter/næringsliv. 

3.2 – Sikre økonomisk 
bærekraft for Ringerike 
kommune. 

Sikre positivt 
driftsresultat på 3% av 
driftsinntektene. 

Aktiv tilrettelegging for 
næringsetablering.  

 

Plasskrevende handel 
Planprogrammet og rapportene er entydige på at plasskrevende handel, samt handel med møbler, 
brune- og hvitevarer, kan etableres på Hvervenmoen. Det vil redusere trafikken inn til sentrum og 
gjøre den delen av handelen lettere tilgjengelig for de som kommer langveis fra. Det kan bidra til 
å forsterke Hønefoss sin posisjon som regionssenter at de plasskrevende varene som ikke egner 
seg i mindre sentrum er lettere tilgjengelig. Fordi 50 % av arbeidsplassene finnes utenfor 
sentrum, kan dette også være en praktisk løsning for de lokale – Hvervenmoen vil være ”på 
veien” for mange. Handelslekkasjen fra sentrum er en risiko, men ettersom det er andre typer 
handel som ønskes samlet på Hvervenmoen, utgjør det ikke nødvendigvis en direkte konkurranse.  
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Næringsliv 
Som vist i figuren nr 26 på side 53 er næringen i Hønefoss plassert i ”båndby” formasjon. 
Hvervenmoen blir det mest sentrale området i båndet med tanke på tilgang til øvrig veinettverk. 
Med tanke på avstand til sentrum er Eikli nærmere, men samtidig ansett som et mer attraktiv 
område for etablering av boliger og detaljvarehandel over tid (ref. Rambøll AS). 

Planområdet 
Hvervenmoen er allerede en næringspark av vesentlig størrelse og attraktivitet. Det bidrar til å 
samle kunnskapsrike bedrifter i Hønefoss. I følge næringspolitisk sjef Stig Olav Sorthes i Viken 
Skog, var det kombinasjon av nærhet til skogen, regionen for øvrig og ”synlighet fra E16 med det 
spesielle bygget”, som var grunnen for å legge hovedkontoret hit. Det er klart positivt 
forHvervenmoen som område at flere bedrifter legges hit.  

Hønefoss 
Kontorer på Hvervenmoen bidrar til diversitet i Hønefoss, som næringslivsmessig er nøkkelen for 
små byer. ”Diversifiserte miljøer/byer bruker eksterne relasjoner til å opprettholde og 
videreutvikle det innovative potensialet innenfor sine diversifiserte teknologiske kapabiliteter, 
mens spesialiserte småbyer med smalere økonomisk basis bruker eksterne relasjoner for å 
kompensere for mangelen på regional diversitet” (Foss, Juvkam og Onsager 2006) 

Formålet kontor innebærer en mulighet til å bevare landskapsbildet på Hvervenmoen i stor grad, 
fordi det bygges i høyden. Hvervenmoen tåler også en høyere utnyttelse enn sentrum, hvor de 
ønskede høydene i mange lokaliseringstilfeller hadde virket avvisende på sentrums lave 
trearkitektur. 

Hvor næringen bør legges fra et byplanperspektiv bestemmes i stor grad av hvilken modell man 
har mest tro på, båndbyen eller den kompakte byen. Hvervenmoen defineres av Rambøll som 
enden av båndbyen, ”tyngdepunkt for næring og plasskrevende handel”. Asplan Viak mener 
derimot at arbeidsplassene burde legges til sentrum, for å gi en kompakt by for kreative 
mennesker. Om arbeidsplassene hadde blitt lagt til sentrum innebærer det sykkelavstand for 65% 
av de som bor i Hønefoss. Den øvrige 45 % + hadde blitt trafikk lagt til det overbelastede 
veisystemet inn til sentrum. Den ekstra tiden i kø gjør arbeidsplassene i sentrum mindre attraktive 
enn arbeidsplassene på Hvervenmoen, som er så nærme overordnet veinett som mulig innenfor 
Hønefoss´ utstrekning. Mer trafikk i sentrum betyr dårligere bymiljø og mindre attraktiv 
detaljvarehandel. Det er uttalt av Asplan viak at grunnlaget i Hønefoss ikke er der for 
kollektivdekning, allikevel ser man ikke på arbeidsplasser som transportkrevende. Deres 
anbefaling om at Hønefoss bør bli en kreativ satelittby til Oslo undermineres av at de ikke har 
satt Hønefoss i sammenheng med Oslo regionen, at barometeret på attraktivitet unngår å fange 
opp de viktigste bokvalitetene i Hønefoss, og at de i handelsanalysen ikke vurderte Hønefoss som 
et regionssenter. 

Det at næringsarealene legges utenfor byen vil gi færre ringvirkninger for Hønefoss sentrum enn 
om den legges i byen, men forhåpentligvis flere til Hønefoss by som helhet enn man hadde fått 
om man la all næring i sentrum. Noe fordi transportsystemet ikke egner seg og mest fordi miljøet 
ikke finnes der. Attraksjonen med næring på Hvervenmoen er i stor grad å være synlig og 
tilgjengelig for regionen, noe man ikke er i Hønefoss sentrum.  
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Figur 26: Bygningsfunksjoner i Hønefoss. (Kilde Rambøll)  

 

 

Side 162 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

54	  

 

Planforslagets omfang i forhold til å handel og næringsliv er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

Omfang (etter 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Sysselsetting       En større variasjon 
av etableringer og 
økt utnyttelse, vil 
føre til et mer 
variert tilbud og 
økt sysselsetting.  

Ringvirkninger     .  Økt variasjon av 
tilbud vil øke 
attraktiviteten til 
området. Tiltaket 
vil kunne forsterke 
Hønefoss sin 
posisjon som 
regionsenter. 

Eventuell 
handelslekkasje 
fra sentrum 

    Mulig det kan 
forekomme noe 
lekkasje, 
samtidig så skal 
det 
tilrettelegges for 
handel som ikke 
konkurrere med 
sentrumshandel
en. Dette vil 
frigjøre areal i 
sentrum til 
detaljvarehandel 
og 
arbeidsintensive 
virksomheter 

  

I forhold til 
andre 
potensielle 
næringsområder 

 Tilrettelegging 
for 
plasskrevende 
handel på 
Hvervenmoen, 
vil konkurrere 
med andre 
tilsvarende 
arealer, som 
Soknedalsveie
n og Eikeli. 

     

I forhold til 
kommunens 
mål 

      Planforslaget er 
vurdert å være i 
tråd med 
kommunens mål 

I forhold til 
Rambølls 
analyse* 

      Planforslaget er i 
tråd med Rambøll 
sin analyse. 

I forhold til 
Asplan viaks 
analyse* 

  Planforslaget 
er i tråd med 
Asplan sin 
analyse hva 
gjelder 
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plasskrevende 
handel, mens 
brune-
hvitevarer bør 
legges 
nærmere 
sentrum., Det 
bør ikke 
tilrettelegges 
for kontor – 
men 
kontorarbeids
plasser er 
ikke en 
endring ifht 
0-alternativet. 

Samlet 
vurdering av 
omfang for 
handel 

     Tiltaket er 
vurdert å ha 
middels 
positivt 
omfang i 
forhold til 
handels- og 
næringsutvikl
ing 

 

*Se argumentasjon for vekting av disse to analysene.  

• Anleggsfasen 
Konsekvenser: Anleggsfasen består av en byggeperiode der lokale aktører får mulighet til 
å tilby sine tjenester, og denne kan dermed være med på økt sysselsetting. I tillegg vil 
arbeider tilknyttet byggeplass benytte seg av lokal privat tjenesteyting, da med tanke på 
handel først og fremst. 

• Planforslaget sett i forhold til overordnete føringer  
Bakgrunnen for konsekvensutredningen er fra Miljøverndepartementet sin side et behov 
for å svare på hvordan planen relaterer seg til handel i forhold til RPB for kjøpesentre og 
fylkesdelplanens kriterier for lokalisering av handel. 
 

§ Målene for RPB for kjøpesentre er oppsummert å styrke by- og tettstedsentrene og 
legge til rette for miljøvennlige transportvalg. Bestemmelsene skal også bidra til 
effektiv arealbruk. Hensikten er å oppnå lokaliseringspolitikk på tvers av 
kommunegrensene og større forutsigbarhet for nabokommuner og utbyggere.  

 
§ Fylkesdelplanen sier : ”Plasskrevende handel bør lokaliseres til arealer utenfor 

sentrumsområdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til sentrumsområdenes 
randsone eller til egne områder som er avsatt til formålet i kommuneplanen.”  
 
”Handel med møbler, brunevarer og hvitevarer kan lokaliseres til sentrumssonen, 
til sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette 
formålet i kommuneplanen.” (Side 4) 
 
”Det er viktig å presisere at det ikke finnes noe absolutt fasitsvar mht 
sentrumsavgrensing i fylkesdelplanen. Endelig avgrensning av sentrumskjernen vil 
skje i kommunedelplan og/eller reguleringsplan, men da på basis av de prinsipper 
som er angitt i fylkesdelplanen” (side 9) 
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En høyere utnyttelse, økt kollektivgrunnlag i et sentralt område som allerede har mange 
transportskapende funksjoner, og en plassering av handel som er hensiktsmessig både for 
sentrum og for et stort omland er i overenstemmelse med lokaliseringspoitikken for RPB. 
Fylkesdelplanen peker til at handel bør plasseres til randsonen, som Hvervenmoen er.  
 
Rapporten ”Prinsipper og retningslinjer for handel i regionale planer”, 2009, er en 
oppfølging av RPB for kjøpesentre fra Transportøkonomisk institutt på vegne av 
Miljøverndepartementet. Rapporten drøfter en del av de problemstillinger en står ovenfor 
når målsettinger for detaljhandelstrukturen skal følges opp med regionale bestemmelser, 
bl. a. Definisjoner av ulike typer handel og lokaliseringer, tilgjengelighet, markedsomland 
mv. Rapporten anbefaler kjøpesenterbransjens egen definisjon av et kjøpesenter. 
I følge denne definisjonen er ikke Hvervenmoen et kjøpesenter: 

 
”Et kjøpesenter består av ett bygg eller en samling bygg som er planlagt, utviklet, 
eid og drevet som en enhet. De enkelte funksjoner/bedrifter er samlet i en bygning 
eller gruppert rundt et torg, gågate eller åpen plass. Salgsarealet skal være større 
enn 2499 kvadratmeter og senteret skal inneholde minst fem ulike 
detaljhandelsenheter. Senteret har gjerne egen funksjon for salg og markedsføring 
av senterets tjenester. ” 

 
Buskerud fylkesdelplans konkretisering av krav om kollektiv tilgjengelighet som 
styringsinstrument for plassering av forskjellig typer handel trekkes frem som et godt 
eksempel i ”Prinsipper og retningslinjer for handel i regionale planer”. 
 
En konkret kollektivstandard for regionssenter og distrikts- og lokalsenter er antall 
avganger per dag og avstand til senteret med kollektiv transport. Hvervenmoen er et 
handelsområde i et regionssenter, 2 km unna sentrum. Handelen som legges hit kan etter 
eksempel fra Sandnes kommune kalles regional storhandel, eller ”bygningsmessig store 
enheter som retter seg mot et stort geografisk omland”. Den regionale storhandelen blir 
lagt i et regionssenter, altså bør det være 34-68 avganger per døgn for god kollektiv 
dekning og mer enn 68 for svært god dekning. Det bør være 5-10 km reiseavstand med 
kollektivtransport for at plasseringen skal være god og under fem for at den skal være 
svært god. Kollektivdekningen på Hvervenmoen er altså god nok til å plassere handel i 
området i følge fylkesdelplanens standard, hvis bussholdeplassene som er planlagt i ny 
regulering kommer på plass.  
 
Kommuneplanen:  
 
Vedtak kommunestyret i sak 142/12, behandlet 13.12.2012: 
”2b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- 
og transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen. Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen.” 
 
”2c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 
randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig 
tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen.”  
 
Avbøtende tiltak 
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Diskusjonen rundt hvordan man skal unngå bransjeglidning har vært viktig gjennom 
prosessen. Etter dialog med kommunen ble det klart at for å sikre at det var 
transportkrevende varer som ble lagt til Hvervenmoen var det behov for å skille mellom 
”varer man kunne bære i en handlekurv” og varer som var større/tyngre, slik at det blir 
nødvendig med bil for å handle. Hvordan dette kan defineres på en måte som kan 
håndheves, er vanskeligere.  
 
Det er vurdert å regulere inn en klar definisjon av  plasskrevende handel hvor naturlig 
tilhørende småvarer eller ”varer som kan bæres i en handlekurv” utgjør en mindre del av 
salgsarealet enn plasskrevende varer. Dette har vært diskutert med tre typiske 
”plasskrevende” aktører. Ingen av de kunne si noe om hvor mye av salgsarealet de brukte 
på hvilke typer varer. De kommenterte også at om du fyller en handlevogn med skruer er 
ikke det plasskrevende, men du må fortsatt ha bil for å ta de med deg. Vi ser det derfor 
som lite hensiktsmessig å gå inn på prosentvis fordeling av små og store varer.  
 
Arealer av en viss størrelse egner seg best for en type virksomhet som er plasskrevende. 
Derfor kan vi som utgangspunkt lage størrelser som egner seg for plasskrevende. 

 
Hva som inngår under plasskrevende næring/sikringstiltak mot bransjeglidning og 
hvordan unngå bilavhengighet sikres gjennom reguleringsbestemmelsene: 

 
- Det legges inn minimumsstørrelse på salgsarealene. Dette sikrer at 

lokalene kun egner seg for handelskonsepter som har plasskrevende varer.  
 

- Fordi handel legges hit blir det viktig å sikre områdets tilgjengelighet med 
kollektivtrafikk. To bussholdeplasser reguleres derfor inn i planen. 
Parkering følger kommunens til enhver tid gjeldende normer. Det legges 
også opp til ladestasjoner for el-biler og sykkelparkering i forbindelse med 
inngang. 

 
 
Sammenstilling/konsekvens for handel- og næringsutvikling 
 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens (etter 

avbøtende tiltak) 

Samlet vurdering for 
handel- og 
næringsutvikling 

Middels verdi Middels positivt (++) Middels positiv 
konsekvens (++) 

 

 
 

• Tiltaket vil således ha middels positiv (++) konsekvens for handel- og næringsliv 
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8.3 Konsekvenser for trafikk 
 

 
Figur 27, Tilgang til offentlig transport  

• Innledning  
 
Tiltaket er vurdert i forhold til belastning på nærmiljøet, først og fremst som følge av økt 
trafikk. Det er derfor gjort en trafikkanalyse som beskriver konsekvensene av tiltaket.  

Trafikkanalysen vurderer etappevis utbygging, basert på hva slags trafikkbelastning som 
forutsetter tiltak på eksisterende vegnett. Trafikkanalysen tar for seg trafikk generert ved 
0-alternativet, etappe 0a, etappe 1 og full utbygging. Den omtaler først og fremst 
belastningen på de to rundkjøringene vist på diagrammet under. I tillegg til å vurdere 
dagens situasjon opp imot de forskjellige etappene, tar trafikkanalysen med seg 
forskjellige scenarier i forbindelse med Statens Vegvesen sin planlegging av ny E16, med 
to forskjellige trasévalg.  
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Figur 26, Diagram av veisituasjon som omtalt i analysen.   

Innsamling av data 

Kilder: 
• Trafikk: ”Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Hvervenmoen 

Næringsområde” utarbeidet av Asplan Viak. Denne er basert på tidligere 
trafikkanalyse for Hvervenmoen, utarbeidet av COWi 2009, Konsekvensutredning 
i forbindelse med Krakstadmarka, COWI 2012 og ”Ny E16, konsekvenser for 
Hønefoss” utarbeidet på oppdrag av Statens vegvesen.  

Influensområde: Planområdet med omkringliggende vegnett. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet:  

o Det må utarbeides en transportanalyse som vurderer foreslått virksomhet opp mot 
Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. I denne analysen må 
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tiltaket vurderes opp mot regional og nasjonal arealpolitikk, i tillegg til lokale 
forhold. (Veipakke Ringerike) 

o Trafikkanalyser skal beskrive endringer i trafikksituasjonen for det lokale vegnettet. I 
tillegg må det dokumenteres og vurderes de endringene som den nye arealbruken kan 
få på det overordnete vegnettet i området (E16 og Fv 35). 

o Trafikkanalysen må omtale eventuell trafikkøkning i krysset Fv241xE16 
(Hønenkrysset) som følge av den endrede arealbruken. 

o Transportbehovet for de ulike arealbruksformålene må belyses. KU må her vise hvilke 
aktiviteter og virksomheter planområdet er egnet for. 

o Tiltakets betydning for beboere i området skal beskrives – både i anleggsperioden og 
ved permanent situasjon. Dette må utredes spesielt med tanke på trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling og trafikkstøy – herunder støyplager i forhold til barn og unge. 
Tiltakets betydning for trafikksikkerheten for barn på veg til skole skal beskrives. 

o Mulig kollektivdekning, og en løsning med andel kollektivdekning og restriktiv 
arealdisponering må vurderes. I denne sammenhengen skal avstand til kollektivtilbud 
belyses. 

o Konsekvensutredningen skal inneholde forslag til avbøtende tiltak på eksisterende 
vegnett for å øke trafikksikkerheten og lette trafikkavviklingen. 
 

Utredningene synliggjør konsekvenser av tiltaket sammenliknet med 0-alternativet og 
alternativ 1 også i forhold til: 

o RPR areal og transport 
o barn- og unges interesser 
o risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) 

 
Dette er omtalt i egne kapitler. 

 
• Forutsetninger og aktuelle begreper 

 
BRA = Bruksareal: 
Forutsetning for oppgitte kvm BRA er virksomhetenes gulvflate. I beregning BRA er det 
for eksempel ikke medregnet åpent overbygget areal, parkering på terreng eller i kjeller, 
eller plan pr tredje meter for høye volumer – slik det skal medregnes i forhold til NS 3940 
og Veileder til Grad av utnytting. 

 
Belastningsgrad:  
Når trafikken på en vei er slik at det blir tilnærmet stillestående kø, har den en 
kapasitetsutnyttelse/belastning på 1. Beregningsmessig kan veien ha en belastning på over 
1, men i praksis kan man ikke tilføre mer trafikk til en veg der trafikken allerede står 
stille. I sentrumsnære strøk kalles en belastning på nærmere 1 og oppover for rushtid. Når 
man har rushtid, reguleres automatisk bruken av veien, folk bruker kun veien innenfor 
rushtid om det er helt nødvendig. Det er forskjellig oppfatning av hvilken kapasitetsgrense 
som er tolererbar, rushtidstrafikk kan også være positivt i forhold til for eksempel å 
motivere til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk.  

 
Turgenerering:  
Beregningsgrunnlag for turgenerering, er basert på erfaringsdata fra Vegdirektoratets 
Håndbok 146 – ”Trafikkberegninger”. I tillegg er tallene sjekket mot gjennomførte 
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undersøkelser av ulike handels-, kontor- og andre virksomheter, redegjort for i PROSAM-
rapporter, med det målet å få sikrere data på turproduksjon.  

 
Turproduksjon sier noe om hvor mye trafikk ulike virksomheter skaper. Den samlede 
turproduksjonen omfatter alle turer, uavhengig av reisemiddel. I trafikkanalysen er det 
imidlertid lagt vekt på hvor mye biltrafikk utbyggingen vil gi. Dette skyldes i første rekke 
behovet for å vurdere eventuelle konsekvenser for kapasitet og avvikling i vegsystemet.  

 

 
Figur 29, turgenering (kilde, vegdirektoratets håndbok 146)   

Tabellen angir turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Dette er generelle data 
som ikke nødvendigvis kan overføres direkte til de konkrete virksomhetene som 
planlegges. Grunnlaget i tabellen må derfor brukes skjønnsmessig.  

 
Det er vurdert at i henhold til Håndbok 146, vil utbygging på Hvervenmoen kunne gi 
følgende turgenerering: 
 

Kontor: 7-10 bilturer pr 100 kvm, med et sannsynlig gjennomsnitt på 8 
bilturer pr 100 kvm 

Forretning: 10-30 bilturer pr 100 kvm – dette forutsetter plasskrevende handel, 
samt møbler, hvite-og brunevarer. Beregnet gjennomsnitt er 15 
bilturer pr 100 kvm. 

Industri: 2-6 bilturer pr 100 kvm, med et sannsynlig gjennomsnitt på 4,5 
bilturer pr 100 kvm.  

 
For å vurdere disse turproduksjonstallene opp i mot Hvervenmoen, er følgende lagt til 
grunn: 

o Områdene ved Hvervenmoen anses å ha middels god kollektivdekning. Det er 
vurdert å være god lokal dekning, men på grunn av at ekspressbusser ikke stopper 
ved Hvervenmoen, er det dårligere dekning i forhold til de lengre reisende. 

o Det er foreløpig ikke planer om at det skal etableres offentlige kontorer eller 
virksomheter som er spesielt publikumsrettet. 
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o All handel vil være typen storhandel (bilforretninger, møbler, hvitevarer og annen 
liknende arealkrevende handel) 

o Sammenlikningen skjer i forhold til områder utenfor sentrum. 
o Det legge til grunn at 80% kommer med bil, resten som kollektivreisende eller 

som syklende eller gående.  
 
Trafikkfordeling over døgnet vil variere avhengig av formål. Som grunnlag for 
dimensjonerende timetrafikk ettermiddag er følgende lagt til grunn for Hvervenmoen: 

o Kontor: 20% i morgenrushet mellom kl 07.30 og 08.30, og 15% mellom kl 15.30 
og 16.30. 

o Handel: Ingen merkbar trafikk i morgenrushet, og 12% i ettermiddagsrushet 
mellom kl 15.30 og 16.30.  

o For industri antas morgenrushet å ligge noe lavere enn ettermiddagsrushet, og er 
anslått å være 20% mellom kl. 15.30 og 16.30. 

 
Tallene er basert på Håndbok 146, med mindre justeringer. Man kan anta at 
handelsmønster er noe endret da dette ofte følger åpningstidene, og man tilpasser 
handelen til etter rushtiden. I tillegg ser man at reisetiden til/fra arbeidsplass også er noe 
endret, som følge av fleksitid. Dette betyr at beregningen viser et såkalt ”worst-case” 
scenario. 
 
Nyskapt trafikk: De forretninger som etableres innenfor planområdet, vil også rette seg 
mot de som arbeider eller allerede har andre ærend innenfor planområdet. En andel av 
denne trafikken vil velge å gjøre sine ærend/innkjøp her, fremfor andre steder på 
Hønefoss. Det vil si at en god del av den trafikken som beregnes, allerede er på vegnettet 
og dermed ikke er nyskapt trafikk. Det er gjort en vurdering av dette i PROSAM rapport 
167 ”Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter”. Basert på erfaringstall fra 
denne, kan man anslå at for beregninger av trafikkgenerering gjort ved full utbygging av 
Hvervenmoen i det nedenstående, er ca 1.200 – 1.300 kj.t/døgn allerede er på vegnettet. 
Resten av trafikken er å anse som nyskapt.  

 
• Dagens situasjon 

Trafikk på eksisterende vegnett:  
Det er foretatt beregninger og tellinger av trafikkbelastningen i området både i forbindelse 
med ny KDP for E16 (Statens Vegvesen/Rambøll) og for reguleringsplanen for 
Krakstadmarka (Cowi, okt 2012). Det er også utført beregninger for Hvervenmoen 
Vekstområde (Cowi, 2009). Da ingen av beregningene har tatt med seg potensialet for 
vekst i tråd med gjeldende regulering for Hvervenmoen, har Asplan Viak utført nye 
beregninger, der også tall fra tidligere rapporter er medtatt.  

Ny beregninger viser at rundkjøringen ved Hvervenkastet/Osloveien har en belastning på 
0,68 i morgenrushet og 0,79 i ettermiddagsrushet. Osloveien har i dag en stor belastning i 
forhold til at denne kun er 2 felts veg. Lysreguleringen ved Dronning Åstas veg kan være 
med på å styre trafikkbelastningen også i dette krysset, slik at det blir en mer effektiv 
avvikling enn beregningene skulle tilsi.  
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 Figur 30, Trafikkbelastning kryss syd for E16, #1 i figur 19, morgentrafikk til venstre og 
ettermiddagstrafikk til høyre.   

For rundkjøring ved Hvervenmoen, er det beregnet at krysset har en belastning over 
teoretisk kapasitet, noe som betyr at det er kø både morgen og ettermiddag. Som 
beregningene tilsier, er det vegarmen fra Hønefoss/Hvervenkastet som har størst  
belastning med 0,97. Dette innebærer at man daglig vil oppleve køsituasjoner i krysset. 
Kølengden og forsinkelsene er imidlertid ikke store, og er i tråd med hvordan man 
opplever trafikken. Dette oppfattes å ikke skape de helt store ulempene. 

Trafikk etter utbygging Krakstadmarka 
Trafikktall fra Cowi, oktober 2012, er medtatt i beregninger. Det er vurdert at trafikken 
som kommer som en følge av boligbygging på Krakstadmarka i liten grad vil belaste 
rundkjøringen ved Hvervenkastet i dimensjonerende time. Dette betyr at økning som følge 
av Krakstadmarka trafikk ikke vil utgjøre en merkbar forskjell i dimensjonerende time.  

Trafikk etter en eventuell omlegging av E16, rapport Rambøll AS: 
Ved alternativ A1a:  

o Trafikk på dagens E16 inn mot Hvervenmoen reduseres med 6.100 kj.t/døgn i 2043 
sammenliknet med dagens situasjon – det betyr at trafikken nærmest halveres. 

o Osloveien vil få en økt trafikk på ca 1.800 kj.t/døgn 
o Større andel av trafikken til/fra Hønefoss overføres til fv 35 og inn mot Hønefoss sentrum. 

Ved alternativ A1b: 

o Dagens trafikkbelastning opprettholdes, men trafikken sørøst for Hvervenmoen vil 
reduseres betydelig – med ca 8.900 kj.t/døgn. 

o Osloveien vil få en økt trafikk på ca 4.800 kj.t/døgn. Dette betyr i realiteten en så stor 
økning at Osloveien bør bygges ut til 4 felt. 
 

Turgenerering eksisterende virksomheter:  
Det er beregnet at eksisterende virksomheter genererer ca 5000 kj.t/døgn. Angitt 
turproduksjon i dimensjonerende time, morgenrush er ca 770 kj.t/time, mens 
dimensjonerende time, ettermiddagsrush, er ca 675 kj.t/time.  

Side 172 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

64	  

Figur 31, Turgenerering fra eksisterende virksomhet på Hvervenmoen.   

 

Alternativ 0 

Turgenerering 
0-alternativet omfatter dagens regulering. Med dagens regulering er det mulig å bygge ut 
ytterligere ca 31.500 kvm kontor/industri, sett i forhold til de virksomhetene som er 
etablert der i dag. Det er antatt en fordeling 50/50 mellom kontor og industri. Det er da 
ikke tillatt etablert handel innenfor planområdet.  

Beregnet trafikkgenering som følge av en utbygging i tråd med gjeldende plan, er  1.500 
kj.t/døgn. Dette tilsvarer ca 225 kj.t/time i dimensjonerende time. 

 
   

Trafikkbelastning 
Basert på det ovenstående, så vil 0-alternativet ha en trafikkbelastning 2012 nivå som vist 
på nedenstående figurer. 
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Figur 32, Trafikkbelastning 0 alternativet, begge kryss, formiddag.   

 
 

Figur 33 Trafikkbelastning 0 alternativet, begge kryss, ettermiddag.   

Figurer 32 og 33 viser at krysset ved Hvervenkastet har tilstrekkelig avviklingskapasitet, 
mens krysset ved Hvervenmoen vil bli overbelastet både i morgenrushet og 
ettermiddagsrushet etter utbygging i tråd med gjeldende regulering. Dette innebærer 
imidlertid ingen merkbar økning av kølengder eller økt forsinkelse, hvis man 
sammenlikner 0-alternativet med dagens situasjon.  
 
Det er ikke krav til tiltak i gjeldende regulering, men hvis man ser på en løsning med 
filterfelt ut fra Hvervenmoen, vil belastningsgraden reduseres. Man vil fortsatt få en 
merkbar forsinkelse i krysset opp til drøye 30 sek.  
 
Beregninger av trafikkbelastning alternativ 0 fremskrevet til 2030, viser at begge kryssene 
vil bli overbelastet uten tiltak. For å oppnå en kapasitet og trafikkavvikling som ikke gir 
forsinkelser/kø, må følgende tiltak gjennomføres også for alternativ 0: 

- Hvervenmoen: filterfelt ut fra Hvervenmoen og 2 felt mot nord (utvidelse av eksisterende  
bru over E16) 

- Hvervenkastet: 2 felt på en strekning på ca 150 m ut av rundkjøring og ned i Osloveien. 
 
Oppsummering 
Med en utvikling i tråd med gjeldende regulering, vil krysset ved Hvervenkastet ha 
tilstrekkelig kapasitet, men krysset ved Hvervenmoen vil være noe overbelastet. Dette er 
en ikke merkbar endring i forhold til dagens situasjon. Ved fremskredet situasjon til 2030, 
vil begge kryssene være overbelastet. Dette er ikke vurdert opp i mot en omlegging av 
E16. Det er, i gjeldende regulering, ikke regulert tiltak på eksisterende vegnett, og en 
utbygging i tråd med gjeldende plan kan derfor gjennomføres uten avbøtende tiltak som er 
beskrevet. Man vil da måtte påregne noe forsinkelse i kryssene. Dette er beregnet å være 
på sitt verste (maks morgenrush/ettermiddagsrush): 

 
Rundkjøring 1 Hvervenmoen 2012: 61 m kølengde, 18 sek forsinkelse/446 m kølengde, 
110 sek forsinkelse. 
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Verdien av området i forhold til trafikkbelastning og kapasitet er vurdert i nedenstående tabell:  
Trafikk Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Kapasitet rundkj. 
Hvervenmoen kapasitet 
2012 

Krysset er 
overbelastet – men 
ikke lang kø 

  

Kapasitet rundkj. 
Hvervenmoen kapasitet 
2030 

Krysset er 
overbelastet – men 
ikke lang kø 

  

Kapasitet rundkj. 
Hvervenkastet/Osloveien 
2012 

 Krysset har ok 
kapasitet 

 

Kapasitet rundkj. 
Hvervenkastet/Osloveien 
2030 

Krysset er 
overbelastet – mulig 
fare for 
tilbakeblokkering 
E16 

  

Vegstandard Osloveien burde 
kanskje hatt 4 felt. 
E16 har ok kapasitet 
– fremskrevet 
situasjon avhenger av 
ny trasé. Internt 
vegnett noe smalt? 

  

Forhold til andre kryss Hønenkrysset er 
overbelastet 
uavhengig av 
kapasitet 
Hvervenmoen. 

  

Forhold for myke 
trafikanter 

  Godt gang- og 
sykkelvegnett 

Trafikksikkerhet   God trafikksikkerhet 

Kollektivtrafikk  Middels god dekning, 
stopp på 
Hvervenkastet. 
Ekspressbuss til 
Valdres stopper ikke 
her. 

 

Samlet vurdering av 
verdi trafikkforhold 

 Kapasitet på vegnett 
tenderer til å være 
overbelastet allerede 
ved 0-alternativet – 
dette må veies opp 
mot ønske om 
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utvikling. Til tross 
for dette, anses 
kollektivdekning å 
være middels god, 
trafikksikkerhet og 
forhold til myke 
trafikanter å være 
veldig god, derfor 
blir samlet vurdering 
middels god verdi. 

 

Utvikling i tråd med planforslag 

Tiltakets omfang og konsekvenser i forhold trafikk. 

• Omfang 
Full utbygging:  

Forslag til regulering legger til rette for en utbygging der områdene i øst videreutvikles, 
mens områdene i vest opprettholdes som i dag. Dette utgjør følgende utbygging i tillegg 
til det arealet som i dag er bygget ut: 

 Areal (BYA) Areal (BRA) 

Hvervenmoveien   

Kontor 6.745 kvm 34.100 kvm 

Plasskrevende handel, 
møbler, brune- og 
hvitevarer 

33.300 kvm 33.300 kvm 

Sum  77.400 kvm 

Figur 34, BRA og BYA for full utbygging ikke medregnet parkering på terreng. 

Det ovenstående utgjør en økning på ca 46.500 kvm BRA sammenliknet med alternativ 0. 

Det søkes å legge til rette for en etappevis utbygging, da man ser at en full utbygging kan 
være en del år frem i tid.  

• Etappe 0a: 100 kontorarbeidsplasser, og et handelsbygg på totalt 6.000 kvm. Det 
er for dette regnet noe redusert turgenerering pr 100 kvm, da lagerdelen ikke 
genererer like mye trafikk som butikk. Det vil i stor grad være de samme 
besøkende.  

o Turgenerering: Beregnet trafikkgenerering er ca 1.350 kj.t/døgn. Dette er i 
underkant av den trafikken som genereres ved 0-alternativet. Det er 
allikevel beregnet til å utgjøre ca lik trafikk i dimensjonerende time.  

o Tilrettelegging for videre utvikling, vil medføre at internt vegnett 
oppgraderes ihht forslag til ny områderegulering – dette betyr i praksis 
breddeutvidelse intern veg, etablering av 2 nye rundkjøringer ved interne 
kryss samt opparbeidelse av 2 nye bussholdeplasser. 

Side 176 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

68	  

Figur 35 Turgenerering alternativ 0a.    

• Etappe 1: 100 kontorarbeidsplasser, og et handelsareal for plasskrevende varer, 
møbler og brune- og hvitevarer på totalt 15.000 kvm BRA.  

o Turgenerering: Beregnet turgenerering er for etappe 1 ca 2.590 kj.t/døgn. 
Dette er en økning på drøye 1000 kj.t/døgn sammenliknet med alternativ 0. 
Handel har ofte en annen rushtidstrafikk enn kontor, så dette kan medføre 
at trafikk i dimensjonerende time blir noe annerledes. Med dette som 
utgangspunkt, er det beregnet at Etappe 1 vil medføre trafikk i 
dimensjonerende time tilsvarende 320 kj.t/time, dette utgjør en økning på 
ca 100 kj.t/døgn sammenliknet med alternativ 0. 

Figur 36 Tilleggstrafikk som følge av turgenerering etappe 1    

• Full utbygging: En utbygging på totalt 77.400 kvm, eksempelvis fordelt på hhv 
34.100 kvm kontor, og 33.300 kvm handel.  
o Turgenerering: Full utbygging vil medføre en trafikkgenerering på til 
sammen ca 12.700 kj.t/døgn, en økning på ca 7.700 sammenliknet med dagens 
situasjon og 6.700 sammenliknet med 0-alternativet. 
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Figur 37 Tilleggstrafikk som følge av turgenerering ved full utbygging    

• Konsekvens 
Det er sett på og vurdert enkelte trafikale konsekvenser av tiltaket. Dette er ikke en 
omfattende konsekvensanalyse, og det er kun vurdert forhold i tilknytning til vegnettet og 
eventuelle forhold som kan påvirke vegnettet og arealene utenfor planområdet, slik som: 

• Kapasitet og avviklingsmessige forhold 
• Vegstandard 
• Eventuelle konsekvenser for andre kryss 
• Forhold til fotgjengere og syklister 
• Trafikksikkerhet  
• Kollektivtrafikk 
• Lokalisering 

Kapasitet og avviklingsmessige forhold 

Der det ikke er tilfredsstillende kapasitet, er det også vurdert mulige avbøtende tiltak, 
inkludert en vurdering/beregning av effekten av disse. Der en utbygging ikke genererer 
spesielt endrede trafikkmengder, er det kun gjort en verbal beskrivelse og vurdering.  

Når man i trafikkanalysen snakker om akseptabel kapasitet/avvikling, betyr dette at man 
ikke har en køsituasjon. Ved en belastningsgrad over 0.8, anser man krysset som 
overbelastet. Man er da altså i en situasjon hvor det oppstår kødannelser. Maks beregnet 
kølengde i analysen er ca 2 km, med en beregnet forsinkelse på ca 10 minutter. Dette 
gjelder fra Hvervenmoen og mot Hvervenkastet – og er beregnet uten tiltak på vegnettet 
og med full utbygging. 

• Etappe 0a: 
o Som for alternativ 0. 

 
• Etappe 1 2012: 

o I beregningene er det forutsatt et eget filterfelt for trafikken fra 
Hvervenmoen og i retning E16 og Oslo. Det er kun beregnet for 
ettermiddagsrushet. 

o Med et slikt tiltak vil belastningsgraden vil i all hovedsak være tilsvarende 
den belastningsgraden som er beskrevet for alternativ 0 og 0a. For 
rundkjøringen ved Hvervenmoen, betyr det at man får en forsinkelse på 18 
sek, og kølengde på 76 m etter utbygging av filterfelt.  

o Rundkjøringen ved Hvervenkastet, armen som er avkjøring fra E16, er nær 
en overbelastning. Dette innebærer en beregnet forsinkelse på 22 sek, og 
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kølengde 94 m. Vurderer man en endret feltbruk i Osloveien, med to felt i 
retning mot Hønefoss, vil kapasiteten bli bedret. Beregnet forsinkelse vil 
da være 12 sek, med en kølengde på 40 m.  

 

 
Figur 38 Etappe 1  2012 ettermiddagsrush 

 
Figur 39 Etappe 1 2012 ettermiddagsrush med tiltak    

 

• Etappe 1 2030:  
o Med tiltak som nevnt over, filterfelt ut fra Hvervenmoen og ut mot E16, vil 

vegarm fra Hvervenmoen nå sin kapasitetsgrense i 2030, beregnet til 41 
sek forsinkelse og kølengde på 139 m.  

o Ved å legge inn ny firefelts bro over E16, samt to felt et stykke ned i 
Osloveien i retning Hønefoss fra Hvervenkastet, vil begge kryssene oppnå 
akseptabel kapasitet. Se figur 30 og figur 31.  
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Figur 40 Etappe 1 med 2030 trafikk, med tiltak.     

 

 
• Full utbygging 2012: 

o Med full utbygging og dagens trafikk, uten tiltak på vegnettet, er kryssene 
overbelastet. Kølengdene synes å bli så lange, at det er fare for 
tilbakeblokkering ut mot E16. Det er en beregnet forsinkelse i krysset ved 
Hvervenmoen  i armen fra E16 på 53 sek, kølengde 196 m. Beregnet 
forsinkelse i krysset ved Hvervenkastet er 621 sek, kølengde 2151 m i 
armen fra Hvervenmoen.  

 
Figur 41 Etappe  

o Ved bruk av lokale tiltak, vil belastningsgraden kunne reduseres noe, men 
vegsystement vil fortsatt være overbelastet. Aktuelle lokale avbøtende 
tiltak er vurdert å være: 

§ Større 3 felts rundkjøring 
§ 2 felt ut av rundkjøringen 
§ Bruk av filterfelt 

o Tiltak som vil kunne bidra ytterligere, er følgende (disse er ikke beregnet): 
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§ 4 felt over E16 
§ 4 felt i Osloveien 

 
• Full utbygging 2030: 

o Som for 2012, vil det være vanskelig å tilfredsstillende kapasitet (ingen 
kø), også for fremskrevet situasjon. Dette gjelder både med og uten tiltak. 
 

• Full utbygging 2043, ny trase E16 alt A1a: 
o Krysset ved Hvervenkastet vil få akseptabel avvikling, mens ved 

rundkjøring ved Hvervenmoen vil avkjøring fra E16 og videre inn mot 
Hvervenkastet bli overbelastet – se figur 33. Forsinkelsen er beregnet til 20 
sek, med en kølengde på 98 m. 

 

 Figur 42 Etappe 

 
• Full utbygging 2043, ny trase E16 alt A1b: 

o Trafikken på nåværende E16 inn mot Hvervenmoen blir liggende på 
dagens nivå. 

o Osloveien inn mot Hønefoss vil få en vekst på ca 4.800 kj.t/døgn.  
o Avviklingsforholdene i krysset er ikke beregnet, da dagens trafikk allerede 

innebærer at krysset er overbelastet. Det vil dermed også bli overbelastet 
uten tiltak, også uten økt utbygging av Hvervenmoen. 

 

• Oppsummering fra analyse 
Kapasitet og avviklingsmessige forhold 

De foreløpige beregningene tilsier at kryssene tilknyttet Hvervenmoen allerede med 
dagens trafikkbelastning og dagens utforming, er på grensen til å være overbelastet. 
Dette innebærer at enhver økt utbygging på Hvervenmoen vil gi økt belastning og 
kapasitetsutnyttelse, og vil medføre behov for eventuelle tiltak. 

I praksis oppleves kryssene likevel å ha en rimelig god avvikling. Køene er ikke lange, 
og forsinkelsene normalt ikke store. Dette kan blant annet skyldes at det er begrenset 
trafikk som kommer Osloveien fra Hønefoss på grunn av lysreguleringen i krysset 
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Osloveien x Dronning Åstas veg. Dette medfører sannsynligvis også at en videre 
utbygging på Hvervenmoen uansett ikke vil gi uønskede avviklingsproblemer i 
kryssene tilknyttet E16.  

Det er sett på ulike tiltak i rundkjøringene: 

• økt antall felt i rundkjøringene 
• bruk av filterfelt 
• annen oppmerking som medfører at trafikkstrømmene kan føres annerledes inn i 

rundkjøringen. 

Disse tiltakene er vurdert i forhold til de ulike etappene for utbygging.  
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 Figur 43 Etappe 

 

Med en utbygging ihht alt 0 og alt 0a, uten tiltak, vil kryssene være overbelastet. Ved 
fremskrevet situasjon til 2030 vil det være fare for tilbakeblokkering ut mot E16 ved 
Hvervenmoen, og ned mot Dronning Åstas veg ved Hvervenkastet.  

Gjennomføring av etappe 1, med begrenset tiltak som filterfelt fra Hvervenmoen og 2 
felt i Osloveien ut av rundkjøring ved Hvervenkastet, vil avviklingsforholdene være 
tilnærmet som i dag.  

Ved ytterligere gjennomføring av tiltak frem mot 2030, som filterfelt fra 
Hvervenmoen, økt antall felt ut av rundkjøringer samt ny firefelts bro over E16, vil 
trafikkbelasting/kapasitet i begge rundkjøringene være bedre ved etappe 1 
sammenliknet med dages situasjon.  

Ved ny E16 i henhold til alternativ A1a, vil avviklingsforholdene i 2043 være 
akseptable, med gjennomføring av begrensete tiltak.  

Før gjennomføring av full utbygging, stilles det krav til ny trafikkanalyse for å vurdere 
kapasitet og belastning etappe 1 frem mot full utbygging, og sett i forhold til valg av 
løsning for ny trase for E16.  

Opprettholder vi en avviklingskapasitet på under 1,0, vil situasjonen ikke endres 
vesentlig sammenliknet med dagens situasjon.  

Vegstandard 

Side 184 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

76	  

Alle de berørte vegene er 2 felts veger. I henhold til SVV vegnormaler, anbefales det 
at alle veger med 12.000 kj.t/døgn bygges ut til fire felt. Tidligere var 15.000 kj.t/døgn 
anbefalt grense.  

E16 

Øst for Hvervenmoen, har E16 i dag en belastning på ca. 15.000 kj.t/døgn. Dette 
overskrider grensen der fire felts veg anbefales. Med dagens vegnett og utbygging av 
Hvervenmoen i tråd med planforslaget, vil E16 her få en økt trafikk med 2000 
kj.t/døgn. Problemer som skyldes store trafikkmengder på dagens E16 vil dermed øke 
uten tiltak.  

Vest for Hvervenmoen er dagens trafikkbelastning ca. 10.000 kj.t/døgn. Etter 
utbygging vil det være en økning på ca. 2000 kj.t/døgn. Dette innebærer at denne 
delen av E16 kan tåle økt trafikk. 

Ny E16 med trase A1a, vil redusere belastning på dagens E16 med 6.100 kj.t/døgn. 
Dette innebærer at en utbygging på Hvervenmoen ikke skal medføre noen trafikale 
problemer etter utbygging på E16, Osloveien eller sidevegnettet.  

Ny E16 trase A1b vil medføre at dagens E16 inn mot Hvervenmoen fortsatt er 
overbelastet. Dette tilsvarer dagens trafikkbelastning, og innebærer fare for redusert 
avvikling i perioder. 

Osloveien, fylkesvei 35 

Belastning på Osloveien er i dag ca. 13.000 kj.t/døgn. Etter en utbygging på 
Hvervenmoen, vil man ligge på et nivå der fire felt anbefales, og der redusert 
fremkommelighet kan inntreffe. Den generelle trafikkveksten, også uten en videre 
utbygging på Hvervenmoen, vil føre til behov for tiltak (utbygging av veien til fire 
felt) på Osloveien for å oppnå såkalt akseptabel trafikkavvikling. 

Eventuelle konsekvenser for andre kryss 

Det er ikke gjennomført nye beregninger for andre aktuelle kryss, men disse er kort 
omtalt i trafikkanalysen. Kort oppsummert er det vurdert at omtalte kryss (kryss langs 
Osloveien, Hønenkrysset, Osloveien/sykehus/bensinstasjon) allerede er redegjort for i 
tidligere analyser. Da samtlige kryss enten nærmer seg sin kapasitetsgrense, eller 
denne allerede er overskredet (Hønenkrysset), er det konkludert med at en utbygging 
av Hvervenmoen vil medføre en økt belastning, men at denne ikke regnet med å 
forverre situasjonen vesentlig sammenliknet med dagens situasjon og 0-alternativet.  

Forhold for fotgjengere og syklister 

Dagens tilbud i området og nærområdet er omtalt som godt. Det er etablert atskilte 
gang- og sykkelveger langs det overordnete vegnettet i kryssområdene og langs 
vegnettet innenfor Hvervenmoen. Det er lagt opp til at alle fotgjengerkryssinger skjer i 
plan tilknyttet rundkjøringene og kryssene i området. Det er også etablert en egen 
fotgjengerundergang under E16.  Det er ikke forutsatt spesielle tiltak for fotgjengere 
og syklister i foreliggende planforslag ut over dagens tilbud. Med en relativ stor 
trafikk på dagens vegnett, så vil den beregnede trafikkveksten gi en prosentvis 
beskjeden vekst i forhold til eksisterende trafikk. Det er derfor vurdert at det er en 
relativt liten endring i situasjonen for myke trafikanter som en følge av tiltaket. 
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Trafikksikkerhet 

I kryssområdene ved Hvervenmoen er trafikkbelastningen allerede stor, og 
trafikkhastigheten normalt liten. Ved en økning av trafikkmengdene som en følge av 
tiltaket, antar man at de trafikksikkerhetsmessige ulempene ikke endrer seg vesentlig. 
Økt trafikk fører til lav hastighet, som kan være med på å redusere ulykkesrisikoen. På 
den andre siden, kan økt trafikk medføre at hver enkelt trafikant vurderer reduserte 
tidsluker, som kan føre til en økt fare for ulykker. I det hele er det vurdert at tiltaket 
medfører små eller ingen konsekvenser for trafikksikkerheten.  

Kollektivtrafikk 

Det lokale kollektivtilbudet er vurdert å være rimelig bra, mens dekning av 
ekspressbusser til Oslo og Valdres vurderes som dårligere, da de ikke har busstopp i 
nærområdet. Ingen bussruter går inn på området til Hvervenmoen, men snur ved 
Hvervenkastet. En utbygging på Hvervenmoen, kan være med på å danne et 
kundegrunnlag som gjør at busstilbudet kan utvides til også å omfatte Hvervenmoen. I 
planforslaget legges det opp til busstopp, utarbeidet i samarbeid med Brakar AS. Det 
videre arbeidet må avklare om Brakar AS vurderer at foreslått utbygging kan gi nok 
grunnlag til å forbedre tilbudet. Foreløpig dialog tilsier at dette er tilfellet.  

o Omfang av en utbygging av området i forhold til trafikk er således vurdert som vist 
nedenstående tabell (jfr. SV H140): 

Omfang Etappe 
0a (uten 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2012 

   x     

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2030 

   x 
.   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2012 

   x 
   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2030 

   x 
   

Vegstandard     Liten positiv 
konskvens pga 
utbedring 
internt vegnett 
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Forhold til 
andre kryss 

   x 
   

Forhold for 
myke 
trafikanter 

   x 
   

Trafikksikkerhe
t 

   x 
   

Kollektivtrafikk     Liten positiv 
konsekvens pga 
opparbeidelse 
av 
bussholdeplasse
r 

  

Samlet 
vurdering av 
omfang for 
trafikkforhold 

    Liten positiv 
konsekvens pga 
utbedring 
internt vegnett 
og 
bussholdeplasse
r 

  

 

Omfang Etappe 
1 (med 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2012 

   x     

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenmoen 
kapasitet 2030 

(filterfelt) 

   x 
.   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2012 

   x 
   

Kapasitet 
rundkj. 
Hvervenkastet/
Osloveien 2030 

(filterfelt og 4-
felt et stykke 
nedover 

   x 
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Osloveien) 

Vegstandard   Noe økt 
belastning 
som følge av 
tiltaket. Deler 
av E16 vil 
overskride 
belastning der 
det anbefales 
4-felts veg 

    

Forhold til 
andre kryss 

  Noe økt 
belastning – 
liten 
konsekvens 

    

Forhold for 
myke 
trafikanter 

   X 
   

Trafikksikkerhe
t 

   X 
   

Kollektivtrafikk      Økt utnyttelse 
forbedrer 
grunnlaget for 
etablering av 
kollektivtrafik
k. Etablering 
av 2 
busstopper 
anses som 
positivt. 

 

Samlet 
vurdering av 
verdi omfang 
for 
trafikkforhold 

  Liten negativ 
konsekvens 
pga økt 
belasning på 
vegnett, 
tilrettelegging 
av 
kollektivtrafik
k trekker litt 
opp. 

    

 

Omfang av full utbygging er ikke vurdert, da det knyttes stor usikkerhet til endelig valg av trasé 
for E16. Dette gjør at det kreves supplerende trafikkanalyse før tiltak etter etappe 1 tillates. 

 
• Anleggfasen 

o Konsekvenser: I en anleggsfase, vil det være en større andel tungtrafikk inn og ut 
av planområdet. Dette kan forverre kapasiteten på eksisterende vegnett noe i en 
kortere tidsperiode.  

o  
• Planforslagets forhold til overordnete planer 

o RPR for samordnet areal- og transport:  
- Prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging og utsagnet ”rett 

virksomhet på rett sted” henviser til den mye brukte ABC-klassifiseringen 
av næringsarealer og RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Målet med å bruke ABC-konseptet er både å redusere bruken av personbil 
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og å tilfredsstille tilgjengelighetsbehovene gjennom en optimal utnyttelse 
av de samlede areal- og transportressursene. 

- Kontor- og handelsvirksomhet på Hvervenmoen vil i retningslinjene for 
ABC-konseptet kunne ha en B-lokalitet, det vil si virksomheter som har 
middels arbeidsplass- og besøksintensitet og middels bil- eller 
vegtransportavhengighet. Eksempler er bilavhengig forretningsvirksomhet 
(arealkrevende handel), lettere industri, salg og service. Virksomheter som 
har behov for bil i sitt dagligvirke, vil være avhengig av god 
vegtilknytning og mange parkeringsplasser selv om arbeids- og 
besøksintensiteten kan regnes å være høy. 

- B-lokaliteter har relativt god tilgjengelighet med kollektivtransport og bil. 
De ligger nær knutepunkt for regional og lokal kollektivtransport, og har 
gjerne god tilknytning til hovedvegnettet. Bruk av offentlig transport, 
sykkelbruk og transport til fots skal oppmuntres gjennom utforming av 
terminaler, gatenett osv. Hvervenmoen har i dag en god tilknytning til et 
overordnet vegnett, slik at den type virksomhet som planlegges anses å 
ligge riktig lokalisert i forholdt til hovedvegnettet. Det anses å også være 
god tilknytning til det lokale kollektivtilbudet fra de sentrale 
boligområdene på Hønefoss, som også kan optimaliseres ytterligere ved 
relativt enkle grep.  
 

o KVU Ringerike: KVU Ringerikspakken ferdigstilles til utgangen av 2014. Denne 
vil angi løsninger for å bedre trafikksituasjonen i Ringerike generelt. Ut fra 
foreløpig kjennskap til innholdet i dette arbeidet, vil ikke dette endre noe vesentlig 
på hovedvegnettet i og rundt Hønefoss. I forhold til ny E16 så er dette vurdert i 
tilknytning til kapasitet og avviklingsforhold.  
 

o Ny KDP for E16: Kommunedelplan for E16 er nå til videre behandling hos 
Ringerike kommune. De to foretrukne alternativene, A1a og A2b, vil på hver sin 
måte kunne ha innvirkningen på trafikkbildet på Hvervenmoen.  

- Med ny E16 ihht alternativ A1a vil trafikkbelastningen på dagens E16 
reduseres med ca. 6.100 kj.t/døgn. Dette innebærer at utbygging på 
Hvervenmoen ikke skal medføre noen trafikale problemer etter utbygging 
på Osloveien eller på sidevegnettet. 

- Med A1b vil trafikkbelastningen på dagens E16 inn mot Hvervenmoen 
fortsatt overstige 15.000 kj.t/døgn uten utbygging av Hvervenmoen. Dette 
tilsvarer dagens trafikkbelastning. Dette innebærer fare for redusert 
avvikling i perioder, slik det også er for dagens situasjon, ved utbygging. 

 
• Avbøtende tiltak 

o Minimum handelsareal 2000 kvm – plasskrevende handel, møbler, brune- og 
hvitevarer 

o Etappevis ombygging - med ytterligere dokumentasjonskrav og større krav til 
utbedring av eksisterende vegnett før full utbygging. 

o Bedre tilrettelegging for kollektivtransport, ved å etablere minimum 2 nye 
holdeplasser innenfor planområdet.  
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• Oppsummering og sammenstilling/konsekvens 
 

Etappe 0a Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  (uten 
gjennomføring av 
avbøtende tiltak – kun 
tiltak på internt 
vegnett) 

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten positivt (+) Liten positiv 
konsekvens (+) 

 

Etappe 1 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens (etter 
gjennomføring av 
avbøtende tiltak) 

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten negativ (-) Liten negativ 
konsekvens (-) 

 
 
Fordi trafikksituasjonen i 0-alternativet i utgangspunktet er preget av lav kapasitet og 
dårlige avviklingsmessige forhold i kryss i  nærheten, er tiltaket kun svakt negativt for 
trafikksituasjonen. Forholdene blir bedre for kollektivtrafikk, og tilnærmet uendret for 
fotgjengere og syklister. Tiltak på vegene bidrar til at trafikksituasjonen/opplevelsen av 
trafikkbelastningen vil bli tilnærmet uendret for ny situasjon sammenliknet med 0-
alternativet. Det vil bli mer trafikk som gir en høyere belastning for omkringliggende 
veinett. 

• Tiltaket vil således ha svak negativ (-) konsekvens for trafikk ved gjennomføring av 
etappe 1. 

8.4  Konsekvenser for energi og miljø 
 
• Innledning 

Dette kapittelet inneholder en utredning av energiløsninger for utbyggingen av arealet på 
Hvervenmoen. Det er kartlagt energi og effektbehov, beskrivelse av aktuelle 
energiløsninger og en overordnet økonomisk analyse av de forskjellige energiløsningene. 
Beregningene av energi og effektbehov er basert på de tekniske byggeforskriftene, TEK 
10 og tall fra Enova. 

 
• Kilde 

”Energiløsninger Hvevenmoen”, 24.05.2013, Asplan Viak, ”Hvervenmoen klimagasser”, 
27.05.2013. Asplan Viak. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
 Utredningstema i henhold til fastsatt planprogram: 

Tiltakets konsekvenser for eksisterende vann- og avløpsnett må utredes, sammen med 
forventet behov for energibruk, og muligheter for etablering av anlegg for alternative 
energikilder.  
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Utslipp av klimagasser skal utredes, spesielt ut fra forventet trafikk og transportarbeid, 
men også ut ifra valg av bygningsmaterialer etc.  

• Avgrensning 
 

Kapittelet går ikke inn på vann og avløpsnett, da dette tas opp i kapittelet nærmiljø, hvor 
overvann og vann og avløpsnett er et eget punkt.  
 
Influensområde: Planområdet 
 

• Forutsetninger og aktuelle begreper 
Energi: 
I beregningene er følgende lagt til grunn: 

- Samlede arealer (eksisterende og planlagt) 
- For plasskrevende handel er enhets energibehov som for forretningsbygg 

(210 kWh/kvm) 
- 50% av totalt energibehov går til oppvarming av varmt vann. 
-  

Fullast brukstid på varmeanlegget er 1800-2000 timer. 

Klimagasser: 
Utslipp av klimagasser i tilknytning til en utbygging og drift av et område skyldes i hovedsak 
3 hovedkilder: 

- Utslipp fra transport til/fra et område utgjør 30-40% 
- Energibruk utgjør ca 40-50% 
- Materialer utgjør ca 20% 

Når det gjelder selve bygget analyseres gjerne enkeltfaser i levetiden: planlegging, byggefase, 
driftsfase, eventuelt en eller flere faser med rehabilitering og til slutt riving og rehabilitering. 

Transport og transportarbeid vil være et element tilknyttet alle faser. 

-  
• Dagens situasjon 
Energi: 
Bebyggelse innenfor planområdet i dag har et varmebehov på 4 GWh, mens effektbehovet 
ligger på ca 2,2 MW. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og 
eksisterende bebyggelse innenfor planområdet benytter seg i hovedsak av dette tilbudet. 

Eksisterende bebyggelse har ikke et særskilt miljøperspektiv. Bebyggelsen er bygget før krav 
til TEK10 trådte inn, med unntak av det siste byggetrinnet for Hvervenmoen 49. 

 
Hønefoss Fjernvarme har følgende traséer i området i dag.  

 

Side 191 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

83	  

 Figur 44 Trasé for fjernvarme Hvervenmoen i dag 

 

Klimagasser: 
Fjernvarmeanlegget er et biobrenselanlegg, og fremhever å være CO2 nøytralt, da flisen som 
blir brukt er en del av jordens naturlige CO2 kretsløp. I følge Hønefoss Fjernvarme bidrar 
uttak av energivirke til tilvekst, noe som igjen fører til økt opptak av CO2.  
 
• 0-alternativet 
Energi: 
Alle nye bygg innenfor konsesjonsområdet over 1000 kvm har tilknytningsplikt. Dette 
innebærer at utbygger skal legge til rette for vannbåren varme, mens Hønefoss Fjernvarme er 
pliktig til å etablere, og bekoste, fjernvarmerør frem til bygg og kundesentra. Effektbehovet 
for ny bebyggelse i 0-alternativet er ikke beregnet. 
 
Klimagasser: 
Ny bebyggelse er med å øke kundegrunnlaget for Hønefoss Fjernvarme. I og med at man 
forutsetter at ny bebyggelse skal knyttes til fjernvarmenettet, vil utslipp CO2 som følge av 
dette, kunne regnes å være CO2 nøytralt.  
 
All byggeaktivitet og senere bruk av bygg, innebærer utslipp av klimagasser, først og fremst 
karbondioksyd, CO2. 
I forhold til bygging av ny bebyggelse, må det påregnes økt CO2 utslipp. Dette vil avhenge av 
valg av materialer i forhold til transport- og produksjonsmetode, emisjon fra disse, planlagt 
energiforbruk for bygningsmassen i driftsfasen og annet. 
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Verdi av området i forhold til energi og klima er vurdert i nedenstående tabeller: 
Energi Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Energiforsyning  Det er ok kapasitet i 
forhold til 0-
alternativet. Området 
ligger innenfor 
konsesjonsområdet 
for fjernvarme, og de 
fleste byggene er 
tilknyttet dette. 

 

Energi forbruk Eksisterende 
bebyggelse har ikke 
særskilt miljøprofil, 
flesteparten av bygg er 
oppført før TEK10. 

  

Samlet vurdering av 
verdi energi 

 Det er ikke særskilt 
energi/miljøfokus 
innenfor området. 
Tilknytning til 
fjernvarme teller 
positivt. 

 

 
 

Klima Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Klimagasser – utslipp 
generelt 

Alle bygg øker utslipp   

Klimagasser - 
oppvarming 

 Fjernvarme anses å 
være CO2-nøytralt. 

 

Klimagasser - 
materialbruk 

Ikke særskilt fokus. De 
store kontorbyggene er 
i hovedsak bygg i stål, 
betong og glass. Tre er i 
hovedsak brukt i 
forbindelse med 
detaljering/markeringer. 
Mindre bygg er oppført 
som trebebyggelse.  

  

Klimagasser - transport  Arbeidsintensiv 
virksomhet. Selve 
planområdet er ikke 
det som trekker mest 
trafikk, 
sammenliknet med 
omkringliggende 
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vegnett. 

Samlet vurdering av 
verdi klima 

 Det er ikke særskilt 
energi/miljøfokus 
innenfor området, 
men det er heller ikke 
virksomheter/bygg 
innenfor planområdet 
som er særskilt 
belastende i forhold 
til klimagasser etc. 

 

 

• Utvikling i tråd med forslag til detaljregulering 
Energi: 
Beregnet varmebehov ved ny bebyggelse (full utbygging) er 8 GWh, mens effektbehovet 
ligger på ca. 2,3 MW. Kjølebehovet for den nye utbyggingen er satt til 50 W/kvm. Dette gir 
beregnet kjølebehov på ca. 0.4 GWh, og et effektbehov på ca. 0.24 MW. 

Klimagasser: 
I forbindelse med bygg: 
Utslipp vil variere en del ut fra hvordan bygget planlegges, utføres og driftes.  Hvordan et 
bygg designes, påvirker utslipp i byggefase og driftsfase. Et passivhus vil for eksempel 
forbruke mer materialer enn et tradisjonelt utført bygg, men energieffektiviteten vil igjen 
bidra til lavere klimagassutslipp i driftsfasen. Materialvalg har stor betydning særlig i 
byggefasen, men også i en driftsfase. For eksempel vil satsning på materialer med lave 
emisjoner av uønskede, noen ganger giftige gasser, bidra til å redusere nødvendig 
ventilasjonsbehov, og derigjennom redusere energibehovet. I andre tilfeller vil termisk trege 
materialer kunne utnyttes til for eksempel å lagre solenergi. Solceller vil kunne erstatte 
tradisjonelle fasade- og takmaterialer. 

Usikkerhet: 
Utforming av ny bebyggelse på Hvervenmoen er ikke detaljert, og byggemetoder etc er ikke 
valgt. Det er heller ikke naturlig å detaljert vurdere dette i forslag til reguleringsplan. I 
planfasen vil det først og fremst være naturlig å vise hvordan klimagassutslippet kan variere 
som konsekvens av ulike design og materialvalg. Dette gjelder også transportarbeidet knyttet 
til selve byggearbeidet.  

Energiforbruk tilknyttet bygg utgjør om lag 40% av all energibruk. Ved å velge løsninger 
med lavt energibehov vil det over byggets levetid resulterer i totalt mindre utslipp. 

I forbindelse med transport: 
Transportarbeidet vil også variere mye ut fra valg av byggematerialer. Som regel vil lokalt 
produserte byggevarer være gunstige å bruke. Tre er mer gunstig enn stål og betong, 
gjenvunnet stål er mer gunstig en nyprodusert stål osv. 

Usikkerhet: 
Når det gjelder klimagassutslipp fra vegtrafikk knyttet til aktivitetene omkring de nye 
byggene på Hvervenmoen, vil disse best kunne analyseres gjennom egne trafikkanalyser. Her 
vil man for eksempel måtte undersøke hvilke nye handlemønstre etablering av ulike typer 
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handels- og servicebedrifter på Hvervenmoen vil medføre. I dette ligger også analyser av 
hvilke alternative utslipp fravære av utbyggingen på Hvervenmoen fører med seg. 

Utslipp som skyldes transportarbeid i driftsfasen er vanskelig å måle uten å kjenne mer til 
hvordan transportarbeidet fra den fremtidige besøks- eller kundegruppen skjer, og hva som 
hadde vært alternativet. Dersom alternativet til å besøke Hvervenmoen er å kjøre til 
Drammen, Sandvika osv, vil dette kunne bidra positivt i forhold til utslippsmengden. 
Likeledes vil det kunne være positivt i forhold til utslipp at mange besøkende slipper å stå i 
kø på Osloveien inn mot Hønefoss sentrum. På den andre siden vil det for enkelte være letter 
å reise kollektivt, gå eller sykle til aktiviteter som er sentrumsnært. Dette vil også avhenge av 
om de virksomhetene som etableres på  Hvervenmoen er virksomheter tilpasset denne type 
reiser. 

• En utbygging på Hvervenmoen vil føre til økt utslipp. 

Mulige fordeler og avbøtende tiltak: 
• Ved bruk av fjernvarme, vil hovedoppvarmingskilden være CO2 nøytral. 
• Ved å legge opp til energieffektive bygg, vil man kunne redusere utslipp. 
• Transport avhenger av type virksomhet, og om det forhindrer handelslekkasje til andre 

regionsentra – som Drammen og Sandvika. 
o Man kan anta at plasskrevende handel og kontor på Hvervenmoen kan bidra til 

kortere transportetapper, ved at handlende velger Hvervenmoen fremfor andre 
sentra. 

o Man kan anta at ny handel/kontor på Hvervenmoen kan være med på å minske 
belastningen på Osloveien. 

o For virksomhet som ikke er bilavhengig, vil slik virksomhet på Hvervenmoen 
kunne føre til noe økt utslipp ved at de som i større grad kunne syklet, gått eller 
brukt kollektivt hvis det hadde ligget i sentrum, heller bruker bil når det ligger på 
Hvervenmoen.  

o Valg av bygningsmaterialer, kan minske utslipp ved at man velger: 
- Materialer med lav emisjon av uønskede stoffer (lavere ventilasjonsbehov) 
- Materialer fra nærområdet (transport) 
- Materialer med miljøvennlig produksjon (tre fremfor stål og betong o.l) 

Omfang av en utvikling av området i forhold til energi og klima er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

Omfang energi 
(etter eventuelle 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Energiforsyning     Øker 
kundegrunnlage
t for 
fjernvarmelever
andøren. 

   

Energi forbruk     Ny bebyggelse 
må oppføres 
ihht TEK10 – i 
teorien mindre 
forbruk en 
eksisterende 
bebyggelse 
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Samlet 
vurdering av 
omfang energi 

    Tiltaket er 
vurdert til svakt 
positivt. En økt 
utbyggingsmass
e, vil bedre 
kundegrunnlage
t for 
fjernvarmlevera
ndøren. Hvis ny 
bebyggelse skal 
fritas å koble 
seg til 
fjernvarmenettet
, må valgt 
oppvarmingskil
de eller 
forventet 
energibruk være 
bedre enn krav 
satt i 
PBL/Forskrifter 
og 
tilknytningsplikt
en.  

  

 

Omfang 
klimagasser 
(etter eventuelle 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Klimagasser – 
utslipp generelt 

  All 
byggeaktivitet 
og senere 
bruk av bygg, 
innebærer 
utslipp av 
klimagasser, 
først og 
fremst 
karbondioksy
d, CO2. 
 

    

Klimagasser - 
oppvarming 

   x 
Hvis bygg 
velger andre 
oppvarmingskil
der enn 
fjernvarme, kan 
det være lite 
positivt. 

  

Klimagasser - 
materialbruk 

  Avhenger av 
valg av 
materialer. 
Ihht PBL,og 
forskrifter 
skal det 
velges 
materialer 
tilpasset bruk 
– og rom for 
varig opphold 
skal ha 
materialer 
med lav 
emisjon. 
Dette er 
innskjerpet. 
Det stilles 
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ikke krav 
til”kortreiste” 
materialer, 
eller 
materialer 
med 
miljøvennlig 
produskjon. 

Klimagasser - 
transport 

  Det stilles 
ikke særskilte 
krav til 
produksjon. 

    

Samlet 
vurdering av 
omfang klima 

  Tiltaket er 
vurdert å ha 
middels 
negativt 
omfang 
regner man 
lokalt, men 
lite negativt 
omfang 
regner man 
nasjonalt. 

    

 

• Anleggsfasen 
o Konsekvenser: All byggeaktivitet fører til økt energiforbruk og økt CO2-utslipp.  

Dette vil være i en kortere periode. Valg av materialer og fokus på ”kortreiste” 
produkter kan være med på å redusere belastningen.  

o   
• Avbøtende tiltak 
Det er ikke lagt opp til særskilte avbøtende tiltak. 

• Oppsummering og sammenstilling 
Energi Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten positivt (+) Liten positiv 
konsekvens (+) 

 
 

Klimagassutslipp Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Liten negativ (-) Liten negativ 
konsekvens (-) 

 
 
Analysen beskriver forskjellige oppvarmingsalternativer, og gjør en kost/nytte vurdering av 
disse. Den konkluderer med følgende: 

Området ligger innenfor et område med tilknytningsplikt for fjernvarme, derfor vil 
fjernvarme være nærliggende å benytte. Det vil da være naturlig å kontakte Hønefoss 
Fjernvarme som fjernvarmeleverandør for å få til et samarbeid. Dette kan være en vinn-vinn 
situasjon for begge parter. 
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Det er viktig å være oppmerksom på at tilknytningsplikt ikke medfører kjøpsplikt. Dersom 
det er egnede oppdekningsalternativer som grunnvarme, biovarme, og/eller solenergi som er 
billigere, så bør disse vurderes brukt. En mer detaljert kostnadsanalyse kan gjøres gjennom en 
LCC (Life Cycle Cost) analyse. Livssykluskostnader brukes ofte i prosjekter som 
beslutningsstøtte ved blant annet vurdering av alternativer. 

Dersom utbygger ønsker å gjennomføre utbyggingen med en høyere energi- og 
miljøeffektivitet enn hva som kreves av TEK10, for eksempel passivhusstandard, vil 
fjernvarmetilknytning ikke uten videre være gunstig for verken utbygger eller 
fjernvarmeleverandør. Dette skyldes i første rekke at energibehovet kan bli såpass lavt at det 
reduserer lønnsomheten for investeringer som vil være nødvendige i forbindelse med 
tilrettelegging for fjernvarme. Energikostnadene med fjernvarmeforsyningen kan også bli 
ugunstige for utbygger/bruker, fordi fjernvarmetariffer ofte består av betydelige fastledd, det 
vil si kostnader uavhengig av forbruk. Dersom utbygger ønsker å bygge med 
energieffektivitet bedre enn TEK10, er rådet at man bør vurdere eventuell 
fjernvarmetilknytning og muligheter for å unngå tilknytningsplikt på nytt.  

 
• Tiltaket vil således ha liten positiv (+) konsekvens sett i forhold til energi, og liten 

negativ (-) konsekvens sett i forhold til klimagassutslipp. (middels negativ (- -) 
regnet lokalt) 

8.5  Konsekvenser for nærmiljø 
• Innledning 
Tiltakets konsekvenser for nærmiljø, da særskilt tilliggende boligområder og nærturområder, 
skal utredes. Dette går i hovedsak ut på vurdering av servicetilbud og aktivitetsmuligheter, 
samt økt belastning av støy, luftforurensning og lignende som følge av økt trafikk. I tillegg 
skal forhold angående eksisterende ledningsnett for VA og overvann vurderes. 
 
• Innsamling av data 

Kilder: 
• Støy: ”Støyvurderinger Hvervenmoen”, 27.05.13, Asplan Viak AS 
• Luftforurensning: ”Hvervenmoen Luftkvalitet”, 27.05.13, Asplan Viak AS 
• Forurensning: www.ngu.no 
• Radon: www.ngu.no 
• Annen teknisk infrastruktur: ”VA og overvannsvurderinger for Hvervenmoen”, 

24.05.13, Asplan Viak AS. 

Influensområde: Planområdet med omkringliggende veinett og annen teknisk 
infrastruktur, og tilfartsveger. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet:  

o Støy: Det må vurderes om det vil bli økt støybelastning på omkringliggende 
boligområder og nærturområder som følge av økt trafikk. 

o Luftforurensning: Det må vurderes om tiltaket vil føre til økt luftforurensning for 
nærmiljøet. 

o Forurensning: Det må vurderes om foreslåtte virksomheter vil kunne føre til en økt 
forurensning i forhold til dagens situasjon. 
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o Radon: Eventuell radonforekomst i planområdet må identifiseres, og tiltak mot radon 
må vurderes. 

o Annen teknisk infrastruktur: Økt belastning som følge av mulig økt utnyttelsesgrad på 
vann- og avløpsnettet må utredes. 

 
• Avgrensning 
Trafikk omtales i et eget kapittel, og ligger som et grunnlag i forhold til beregning av støy og 
luftkvalitet. Forurensning/radon ses på i forhold til økt belastning på nærmiljø, samt tiltak 
som må gjøres for ny bygningsmasse. 

 
Influensområde: Planområdet 

 
• Forutsetninger og aktuelle begreper 
Støy: 
Gjeldende støyregelverk er Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012. Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A, versjon 
4.3.144. Beregningsmetoden gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB. Erfaringsmessig tenderer 
beregningsresultatene mot å være konservative. Alle beregnede støyverdier presentert i 
støynotatet er beregnet som frittfelstverdier, dvs uten fasaderefleksjon. Det er beregnet 
støykoter for gul og rød støysone 4 meter over terreng, slik påkrevd ihht T-1442. I tillegg er 
det beregnet støy for 1,5 m over terreng for fremskredet situasjon, da dette er en mer relevant 
høyde i forhold til støy på uteoppholdsarealer.  

Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra NVDB, og trafikkanalysen utarbeidet av Asplan 
Viak (omtalt i kap….., og lagt ved som eget vedlegg…..) 

Aktuelle begreper som er brukt i vurderingen av støy:  

o Støy: Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd 
som forstyrrer eller hindrer ønsket innformasjon eller søvn. 

o Støyfølsom bebyggelse: Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og 
barnehager. 

o LDEN: er definert i EUs rammedirektiv for støy. Avveiet ekvivalent støynivå for 
dag-kveld-natt med 10dB/5dB ekstra tillegg på natt/kveld. Tidspunktene for de 
ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. Etter EU-direktivets 
bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en mottakerhøyde på 4 
meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. I 
retningslinje T-1442 står følgende: ”grenseverdiene for uteplass må være 
tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til 
opphold og rekreasjonsformål.” 

o Støysoner: T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone: 
§ Rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 

støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. 

§ Gul sone: er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
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Figur 45 Støysoner (Kilde: notat ”Støyvurdering”, Asplan Viak AS) 

Luftforurensning: 
Kriterier for vurdering av luftkvalitet er: 

• Forurensningsforskriften: angir grenseverdiene for svevestøv og 
nitrogendioksid i utendørs luft. 

• Nasjonale mål: angir målsetting som søkes å oppnå i forhold til 
grenseverdier for svevestøv og nitrogendioksid. Disse samsvarer med EUs 
grenseverdier. 

• KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet) og Folkehelsas anbefalte 
luftkvalitetskriterier: angir anbefalinger som er ytterligere innskjerpet i 
forhold til forskrift og nasjonale mål.  

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, 
med ikrafttreden 25.04.2012: Retningslinjen innfører bruk av gul og rød 
sone for luftforurensning, dette er nytt sammenliknet med tidligere 
regelverk. Det bemerkes at det er et forholdsvis stort spenn mellom nedre 
og øvre grenseverdi for gul forurensningssone. KLIFs og 
Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier er lagt til grunn for 
nedre grense i gul sone. Grensen for nasjonale mål befinner seg innenfor 
gul sone.  

o Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise 
varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning. 

o Rød sone angir et område som på grunn av høye 
luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone 
bør kommunen derfor ikke tillate etablering av 
helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser 
og utendørs idrettsanlegg, eller grønnstruktur.  

Beregningsresultater fra trafikknomogram på www.luftkvalitet.info og fra 
beregningsprogrammet VLuft 6.0 er lagt til grunn for en overordnet vurdering av luftkvalitet 
på Hvervenmoen. Det er lagt til grunn tilsvarende trafikktall ved vurdering av luftkvalitet som 
for støyberegningene, se vedlegg….. Forurensning langs en gitt veg er summen av 
forurensning fra trafikken på denne vegen og forurensning fra andre kilder. For beregningene 
ved bruk av trafikknomogram er det benyttet bakgrunnskonsentrasjon for det aktuelle 
området i henhold til bakgrunnsapplikasjonen www.luftkvalitet.info. Videre er det lagt til 
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grunn en piggfriandel på 70%. I trafikknomogram og VLuft er det ikke mulig å legge inn 
vindforhold.  

 
Figur 46 Grenseverdier luftforurensning (Kilde notat ”Luftkvalitet”, Asplan Viak AS) 

Aktuelle begreper som er brukt i vurdering av luftforurensning: 

• Beregningsparametre – lokal luftforurensning fra vegtrafikk: 
o PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs støv som oppholder seg i lufta over en 

viss periode. På årsbasis utgjør forbrenningspartikler som dannes ved ufullstendig 
forbrenning av fossilt brennstoff den desidert største andelen av svevestøvet. Ved 
bruk av piggdekk, utgjør også slitasjepartikler som dannes ved friksjon mellom vei 
og bildekk en vesentlig del av den totale mengden svevestøv.  

o NO2, er en betegnelse på gassen nitrogendioksid. I byområder er konsentrasjonen 
først og fremst avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest 
trafikkmengden i byen. På kalde dager, med lite vind, kan konsentrasjonen bli 
spesielt høy. Nitrogenoksider dannes i ulike type forbrenningsprosesser der det er 
tilstrekkelig høy temperatur, for eksempel ved forbrenning av drivstoff. Utsatte 
grupper kan få nedsatt lungefunksjon ved eksponering fra ca 200 µg/m3 
nitrogendioksid eller høyere, mens friske personer får redusert sin lungefunksjon 
først ved konsentrasjoner over 1000 µg/m3. 

Radon: 
Radon er en edelgass med liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette fører til at radon lett 
frigjøres til luft og an trenge inn i bygninger gjennom sprekker og små åpninger i bygningens 
fundamenter mot bakken.  

Radon er den nest hyppigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking, og anslås å forårsake 
rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig, og 
innenfor anbefalte grenseverdier: 

- Tiltaksgrense på 100 Bq/m3 
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- Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under 
tiltaksgrensen 

- Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3. 

 
• Dagens situasjon, 0-alternativet 

Støy: 
Figur 47 viser støysonene for dagens situasjon i år 2013 før ny bebyggelse på planområdet. 
Man ser at både rød og gul støysone har stor utbredelse i området. E16 står for mesteparten av 
støyen i området, men også trafikken opp til Hønefoss i nord på Fv35 er betydelig. En fasade 
på sykehuset ligger i rød støysone, gjestegården ligger klart i rød støysone. En del av 
boligbebyggelsen i vest (6 boliger) ligger i rød støysone, men de fleste boligene, inkludert alle 
nordøst for E16 ligger i gul støysone. Hvervenmoen barnehage ligger utenfor støysonene, 
men støy fra E16 følger terrenget nesten helt bort til barnehagefasaden. Espira Trygstad 
barnehage ligger i gul støysone og eksisterende kontorbygg i næringsparken ligger i rød 
støysone. Nærturområder sør for planområdet ligger i stor grad utenfor støysonene, men i 
nærheten av E16 ligger også disse i gul støysone. Nærturområdene til Elixia ligger delvis i 
gul og rød støysone. 

 
Figur 47 Trafikkstøy for dagens situasjon år 2013, dagens situasjon. Beregnet Lden4 meter over terreng.  

Luftforurensning: 
E16 er ansett å være hovedforurensningskilde. Eksisterende boligområder ligger i dag 
utenfor forurensningssonene langs E16. Beregnet sone for luftforurensning er 17-20 m 
både ved bruk av trafikknomogram og beregningsprogrammet VLuft.  

Forurensning: 
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Det er heller ikke mistanke om 
forurensning fra anleggene som har vært/er her.  
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Radon: 
Hvervenmoen er registrert med Alunskifer. Alunskifer er en svartskifer som inneholder 
mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, 
som i sin tur brytes ned til radon.  

Annen teknisk infrastruktur, overvann: 
Området forsynes i dag med vann fra en kommunal 150 mm vannledning som kommer 
fra nordsiden av E16. Ledningen ligger under eksisterende vei i næringsparken og er 
anlagt som en ringforbindelse. Kommunen er usikker på hvor stor kapasitet gjeldende 
anlegg har og de må derfor utføre en tappetest/trykktest for å avgjøre dette.  

Spillvannsledninger må flyttes og forlenges for å tilpasses det nye området. Den 
eksisterende dimensjonen er tilstrekkelig. Dette kan endre seg dersom det planlegges 
særlig vannkrevende aktiviteter på området, for eksempel vaskehaller.  

Det er ikke foretatt målinger som indikerer infiltrasjonskapasiteten. I dag er det store 
naturlig permeable flater på område som infiltrerer alt overflatevann direkte der det 
dannes.  

Verdi av området sett i forhold til nærmiljø er vurdert i nedenstående tabell: 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Støy ved 
boligbebyggelse 

 6 boliger ligger i rød 
støysone fra E16. 

 

Støy ved nærturområder Områder er ikke 
belastet 

  

Luftforurensning Området er ikke 
belastet 

  

Forurensning Det er ikke kjent at 
områder er belastet, 
og det er ikke kjente 
forurensningskilder 
innenfor planområdet 

  

Radon   Det er alunskifer i 
planområdet, og man 
må påregne at det er 
utsatt for radon 

Belastning på vann- og 
avløpsnett 

 Kapasitet dagens nett 
anses tilstrekkelig for 
utbygging ihht 0-
alternativet. Dette må 
forlenges til å også 
omfatte sørlige 
områder 

 

Overvann  Ved utbygging må 
man håndtere 
overvann, da arealer 
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som i dag kan 
infiltrere overvannet 
vil bli nedbygget i 
stor grad. 

Samlet vurdering av 
verdi nærmiljø 

 Området vil måtte 
hensynta forhold 
angående 
radon/vann-avløp og 
overvann. E16 er den 
største støykilden – 
økt trafikk som en 
følge av  0-
alternativet utløser 
ikke krav til tiltak. 

 

 

• Utvikling i tråd med forslag til detaljregulering 
Støy: 
Tiltaket med utbygging av Hvervenmoen næringspark medfører ikke at støyen ved 
eksisterende bebyggelse øker med mer enn 3 dB, slik det er henvist til i T-1442 ved 
utvidelse av eksisterende støyende virksomhet. Enkelte boliger i gul støysone vil flyttes til 
rød støysone som følge av tiltaket, men total økning i støynivå vil kun være like i 
overkant av 1 dB. Etappe 1 vil gi en økning i støynivå for eksisterende bebyggelse på 
under 1 dB.  

Støyen øker mest ved innfartsveien til planområdet Nye kontorbygninger må ta hensyn til 
fasadenivåene både mot innfartsveg og mot E16 for å ivareta krav til innendørs støynivå 
gitt i tabell 6. Dette må detaljberegnes ut fra konstruksjoner og planløsning for å 
dokumentere at kravet blir oppfylt.  

For barnehager, sykehus og gjestegården, vil ingen av disse kreve ytterligere avbøtende 
tiltak som følge av utbyggingen. Det er trafikken på E16 som er den dimensjonerende 
støykilden i området. Hvervenmoen barnehage vil få vestfasade så vidt innenfor gul 
støysone ved 4 meter beregningshøyde over terreng, men hele 
uteoppholdsarealet/lekearealet vil ved 1,5 meter beregningshøyde fortsatt ligge utenfor 
støysonene.  

I nærturområdene sør for område vil ikke støyen øke. I den delen av nærturområde som 
allerede lå i rød støysone vil støyen øke noe.  

Vanlig praksis ved situasjoner der boliger flyttes fra gul til rød støysone er at disse 
boligene har krav på avbøtende tiltak. Grunnet den komplekse situasjonen med støy i 
området fra dagens situasjon med mange støykilder, er det ikke hensiktsmessig å kreve at 
tiltakshaver skal oppfylle alle kravene fra tabell 3 i T-1442 for eksisterende 
boligbebyggelse. Støynivået reduseres ikke som følge av tiltaket, men øker heller ikke 
vesentlig jf. Tabell 7.  
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Figur 48 Trafikkstøy for dagens situasjon år 2013, etter tiltak. Beregnet Lden4 meter over terreng. 

Luftforurensning: 
Overordnede beregninger av luftkvalitet indikerer at eksisterende boliger i området blir 
liggende utenfor luftforurensningssonene, definert i T-1520. Resultater fra 
trafikknomogram og VLuft er lagt til grunn. Med høyeste trafikktall for en fremskrevet 
beregningssituasjon etter full utbygging, indikerer beregningsresultatene at gul 
forurensningssone for svevestøv strekker seg opp mot 20 meter fra E16. 

Basert på avstandsbetraktninger, beliggenheten for eksisterende boliger i området i 
forhold til dominerende forurensningskilde (E16), samt beregnede 
forurensningskonsentrasjoner, anses tiltak mot luftkvalitet som følge av utbyggingen på 
Hvervenmoen som ikke aktuelt.  

Der det beregnes forurensningskonsentrasjon under grenseverdien for gul sone, er 
grenseverdien i forurensningsforskriften og nasjonale mål også overholdt. 

Basert på overordnede beregninger og vurderingene som er gjort, konkluderes det med at 
luftkvaliteten ved eksisterende boliger i området ikke kommer i konflikt med 
luftkvalitetskriteriene.  

Forurensning: 
Det tillates ikke forurensende virksomheter innenfor planområdet. 

Radon: 
Der det finnes alunskifer, forslår Strålevernet at det vurderes hensynssoner i henhold til 
PBL §11-8. 
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Jmfr Klima og forurensningsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om 
opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid, er alunskifer nå å betrakte som 
forurenset grunn dersom det blir gravd opp som del av et byggeprosjekt. 

Jmfr Teknisk Forskrift 2010, §13-5, skal bygninger prosjekteres og utføres med 
radonforebyggende tiltak, slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 
Radonkonsentrasjon fra inneluft skal ikke overstige 200Bq/m3. Bygning beregnet for 
varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. 

Det skal ikke etableres boliger innenfor planområdet. Det skal tilrettelegges for kontor og 
handel. Tek10 og Forurensningsforskriften ivaretar krav til ny bebyggelse og håndtering 
av masser, og dette er vurdert tilstrekkelig slik at det ikke er nødvendig å anlegge egen 
hensynssone for radon innefor planområdet.  

Annen teknisk infrastruktur: 
På grunn av beliggenheten til planlagte bygg vil deler av eksisterende ringforbindelse 
komme i konflikt med bygningskroppen ettersom gjeldende trase krysser under planlagte 
bygg. Vannledninger må også videreføres for å gi vannforsyning til de sørlige deler av 
utbyggingsfeltet. For å sikre tilfredsstillende brannvannsdekning fra brannkummer 
(2x251/s/1bar), er det tvilsomt om eksisterende ledning inn til området har god nok 
kapasitet. Dersom ny ledning må anlegges, hentes denne enklest fra kommunal kum 8992 
ca. 350 m vest for plasskrevende handel (vest)-bygget. Eventuell ny vannledningstrasé er 
skissert på figur 49 under.  
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 Figur 49, Temautredning VA (Kilde: VA og overvannsløsninger for Hvervenmoen, Asplan Viak AS) 
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Spillvannsledninger må flyttes og forlenges for å tilpasses det nye området. Anleggelsen 
av to store bygg for plasskrevende handel med parkeringsplasser vil føre til en betydelig 
redusert andel av naturlige permeable flater. Det vil derfor være vanskelig å infiltrere alt 
overflatevann direkte der dette dannes. Som en løsning på dette er det mulig å anlegge 
sandfang som ledes videre til sentrale infiltrasjonsløsninger med fordrøyning, se figur 3. 
Fordrøyningsmagasinene skal dimensjoneres ihht gjeldende VA-normer og ta høyde for 
endringer i klimaet. Det tas forbehold om at infiltrasjonskapasiteten er tilstrekkelig for å 
kunne anlegge infiltrasjonsløsninger. Overløp fra infiltrasjonsmagasin er tenkt ledet til 
eksisterende bekk sør-øst for feltet.  

Omfang av en utvikling av området i forhold til nærmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

Omfang 
klimagasser 
(etter eventuelle 
avbøtende 
tiltak) 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 
In

te
t o

m
fa

ng
 

0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Støy ved 
boligbebyggelse 

  Det er 
minimalt økt 
omfang, som 
ikke vil være 
merkbart. På 
grunn av det 
kompliserte 
støybildet, 
utløser ikke 
bebyggelse på 
Hvervenmoen 
tiltak for 
omkringligge
nde 
boligbebyggel
se. Ny 
bebyggelse 
må 
støyskjermes. 
 

    

Støy ved 
nærturområder 

   x 
   

Luftforurensnin
g 

   x 
   

Forurensning    x 
   

Radon    x 
   

Belastning på 
vann- og 
avløpsnett 

  Kapasitet på 
eksisterende 
vann- og 
avløpsnett må 
dokumenteres
. Ledningsnett 
må flyttes og 
forlenges. 
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Overvann    x 
   

Samlet 
vurdering av 
omfang 
nærmiljø 

  Svakt 
negativt 
omfang på 
grunn av svak 
økning av 
støy, samt 
eventuelle 
tiltak på VA-
nett, og behov 
for tiltak for 
overvann 

    

 

 
 

• Anleggfasen 
o Konsekvenser: Byggeaktivitet med tilhørende transport kan medføre noe økt 

belastning på nærmiljøet. I forhold til Hvervenmoen er dette vurdert å være 
minimalt, og knapt merkbart i forhold til annen aktivitet innenfor planområdet. 
Det vil kunne være nødvendig med tidvis stengning av VA-nettet, hvis 
ledningsnett må flyttes og kobles om. 
 

• Avbøtende tiltak 
o Støy: Ny bebyggelse må støyskjermes, slik at støybelastning for kontor er i tråd 

med krav satt i T-1442/12. Det stilles ikke krav til skjermingstiltak på tilliggende 
boliger. 

o Luftforurensning: Tiltaket utløser ikke krav til avbøtende tiltak.  
o Forurensning: Det stilles krav i bestemmelser til at forurensende virksomheter 

ikke kan etableres innenfor planområdet. Håndtering av eventuelle forurensende 
masser (lite sannsynlig) ivaretas av gjeldende lovverk. 

o Radon: Sikringstiltak mot radon ivaretas gjennom gjeldende lovverk og 
forskrifter. 

o VA og overvann: Bestemmelsene setter krav til utredning for håndtering av 
overvann ved byggesak. Infiltrasjonsløsninger skal vurderes før overvann slippes 
på eksisterende nett eller bekk sør-øst for feltet. Kapasitet på eksisterende VA-nett 
må dokumenteres før byggesak. 

 
 
 
  
 

• Oppsummering og sammenstilling 
 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  (etter 
avbøtende tiltak) 

Samlet vurdering for 
trafikksituasjonen 

Middels verdi Lite negativt (-) Liten negativ 
konsekvens (-) 
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• Tiltaket vil således ha liten negativ (-) konsekvens for nærmiljø, støyen øker først 
og fremst i allerede eksisterende støysoner 

 

8.6  Konsekvenser for friluftsliv 
• Innledning 

Friluftsliv defineres ofte som:  
”Opphold og fysisk aktivitet - i friluft – i fritiden - med sikte på miljøforandringer og 
naturopplevelse” (St.melding 40, 86-87). 

Det er et overordnet mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i 
omkringliggende naturområder. Spesielt barn og unge gis mulighet til å utvikle 
ferdigheter i friluftsliv.  

Avgrensning mot andre fagtema: I mange tilfeller vil friluftsliv ha betydning for og berøre 
andre fagtema. Skillelinjene mellom temaene går på at det er ulike aspekter som 
vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensutredes 
innenfor flere tema, er det for temaet friluftsliv definert følgende avgrensninger: 

o Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor ved 
eller er brukere av planområdet. Områdets visuelle kvaliteter behandles under 
temaet naturmangfold, undertema landskapsbilde. 

 
Konsekvenser av støy og luftforurensning berører flere tema. Følgende begrensninger er 
gjort i forhold til friluftsliv: 

o De visuelle virkningene av eventuelle støyskjermingstiltak vurderes under 
landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av 
støy, støytiltak, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under 
kapittelet om støy under nærmiljø. 

o Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø. 
o Kollektivtrafikk utdypes under trafikk.  

 
• Innsamling av data 

Kilder: E16 Skaret – Hønefoss, verdi og sårbarhetsanalyse, februar 2008, vegvesenet, 
• Planområdet er befart 
• Informasjon fra kommunens nettsider samt turistforeningen og NGU. 
• Tilgjengelige turkart o. l er brukt for å kartlegge friluftskvaliteten i området. 
• Samtaler med Elixia og Hvervenmoen barnehage. 

Influensområde: Planområdet med tilliggende friluftsområde og turvegnett. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

Viktige turstier, gang-og sykkelforbindelser må registreres og synliggjøres i KU. Dersom 
noen av disse berøres negativt av planforslaget, må avbøtende tiltak beskrives. Det må også 
gjøres registreringer av barn og unges bruk av området i dag, da spesielt med tanke på 
uorganisert lek. Innfallsporter til omkringliggende friluftsområder må defineres, og det må 

Side 210 av 500



Halvorsen & Reine AS for 
AKA AS  Hvervenmoen Næringspark 

Forslag til reguleringsplan – planbeskrivelse og KU  
	  

102	  

dokumenteres hvordan dette ivaretas videre i forslag til plan. Konsekvenser for 
nærturområder må utredes. 

• Dagens situasjon, 0-alternativet 

• Hvervenmoen sett i sammenheng med omkringliggende områder:  

Hvervenmoen ligger mellom Hønefoss og friluftsområdet Mosmoen-Lamoen og 
Bymoen lenger sør. Det er i den sammenheng en innfallsport til mange fine 
friluftsområder. Her ligger Lamoen naturreservat, en klimavernsone og utstrakte 
turområder. 

• Planområdet sett i sammenheng med hele Hvervenmoen:  

”Hvervenmoen har fine turstier som blir brukt til turgåing, trening, ridning og 
orientering. Det er en 3250 m rundløype merket av Elixia i området, og ellers 
finnes skogsbilveger og stier på kryss og tvers. Dette grøntområdet er et viktig 
nærturområde og ”hundremeterskog” for beboere på Hvervenmoen. Området 
markerer starten på sammenhengende grøntstruktur fra Hvervenmoen til 
Bymoen.”( Hentet fra E16 Skaret – Hønefoss, verdi og sårbarhetsanalyse, februar 
2008, vegvesenet) 

• Planområdet: 

Innenfor planavgrensningen har området i seg selv liten kvalitet som 
friluftsområde. Det er i følge kommuneplanen et næringsområde. Det går allikevel 
to korridorer fra gangbroen over E16 og langs vestsiden av planområdet som er 
viktige å opprettholde for god tilgang til bakenforliggende friluftsområder.  

• Det nærmeste stoppet med offentlig transport (buss) er Hverven Trøgstad, det 
ligger på andre siden av E16 ved undergangen. Her går det busser 5 ganger i 
timen, mellom Hønefoss og Oslo.  
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Figur 50, Stier innenfor planområdet 

 

 
Figur 51, Kommuneplan, blått felt er næring, grønt er friluftsliv 

 

Verdi av området som friluftsområde er således vurdert som vist i nedenstående tabell: 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Barn og unge  Det er ikke arealer 
tilrettelagt for 
organisert eller 
uorganisert 
lek/friluftsliv 
innenfor planområdet 
– utover arealer i 
direkte tilknytning til 
barnehagene. Det er 
et stinett som fører til 
tilliggende 
nærturområder. 

 

Helse Inne på planområdet 
er det ingen tilbud 
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når det gjelder 
friluftsliv, og dermed 
heller ingen 
helsegevinst 

Universell utforming Området er flatt men 
stiene er ikke 
opparbeidet ihht 
universell utforming. 

  

Samlet vurdering av 
verdi friluftsliv 

Ingen tilrettelegging 
for aktivitet innenfor 
planområdet, men 
planområdet har noe 
stinett som fører til 
tilliggende områder. 
Disse er ikke 
opparbeidet. 

  

 

• Utvikling i tråd med forslag til detaljregulering 
• Fremtidig friluftsverdier – omfang: Ny bebyggelse med ny parkering vil gi en 

høyere utnyttelse enn dagens situasjon. Noen av stiene mot øst inne på området vil 
gå tapt, men det vil erstattes av tilgjengelige gangveier i de aktuelle strekningene 
direkte til turstiene i skogen bak. Altså vil tilgjengeligheten til skogsområdene bli 
bedre. Det vil også opparbeides parkeringsplass rett ved inngangen til 
skogsområdene, som vil kunne bli brukt i helger og på kveldstid.  

• Konsekvens:  

o Barn og unge: Tiltaket berører ikke viktige leke- og oppholdsarealer. 
Arealene vest på tomten, hvor barnehagen ligger og som grenser til 
boligområdet, endres ikke av tiltaket. Det vil bli noe økt trafikk inne på 
området men ikke langs korridoren i vest og til liten grad i øst. Tiltaket vil 
gjøre adkomsten fra gangbroen til friluftsområdet bak tydeligere, sikrere 
og mer tilgjengelig.  

o Helse: Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser, da det ikke forekommer 
aktiviteter inne på selve planområdet.  

o Universell utforming: Tiltaket vil forholde seg til nytt lovverk, og vil 
således legge til rette for universell utforming på utearealer, fellesarealer 
og en prosentandel av kontorene. Tomten er relativt flat.  
 

Omfang av en utvikling av området som friluftsområde er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 
Omfang 
friluftsliv 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Barn og unge      Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
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langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r.  

Helse      Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r 

 

Universell 
utforming 

     Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r 

 

Samlet 
vurdering av 
omfang for 
friluftsliv 

     Etablering av 
gang- og 
sykkelvei 
langs det 
interne 
vegnettet, vil 
bedre 
tilkomstet til 
tilliggende 
nærturområde
r 

 

 
 
Anleggfasen 

• Anleggfasen – konsekvenser: Deler av dagens anlegg vil måtte stenges, og bruk av 
området vil være vanskeligere tilgjengelig i denne perioden. Inngrepene går ikke 
på bekostning av viktige leke- eller oppholdsarealer.  

o Barn og unge: Det vil forekomme noe anleggstøy og trafikk. Dette vil 
allikevel ikke komme i konflikt med leke- og oppholdsareal. 

o Helse: Støy og trafikk kan i anleggsperioden være til sjenanse. 
 

• Anleggfasen vil ha liten negativ konsekvens for friluftslivet i en periode. 
 

• Oppsummering/sammenstilling 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
friluftsliv 

Liten verdi Middels positivt (++) Middels positiv 
konsekvens (++) 
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• Tiltaket vurderes således å ha middels positiv (++)konsekvens i forhold til 0-
alternativet, når det gjelder friluftsliv. 

• Avbøtende tiltak  
Etablering av fortau/sykkelveg vi internt vegnett og frem til nærturområder sikres på 
plankart.  

8.7  Konsekvenser for naturmiljø og landskapsbilde 
• Innledning 

Innenfor temaet naturmangfold fokuseres det spesielt på landskapsmessig mangfold og 
landskapsbilde.  

Landskapsmessig mangfold - Vitenskapelig kunnskap om arter, naturtyper, økosystemer 
og landskap. (Ref: Naturmangfoldloven) 

Landskapsbilde omfatter estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse 
av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av 
tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene.  

Naturmangfold som tema defineres som følger av Miljøverndepartementet: 

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige 
bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. 

a) I truede naturtyper skal inngrep unngås 

b) Høsting skal ikke føre til at arter eller bestander utryddes eller trues 

c)organismer som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur, skal ikke skade 
økosystemene. Truede arter skal opprettholdes.  

Naturmangfoldloven: 

§ 8.  (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
§ 9.  (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
§ 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 
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skadens karakter. 
§ 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. 

• Innsamling av data 
Kilder:  

• Notat ”KU Naturmiljø”, Asplan Viak AS 
• Miljøverndepartementet 
• www.naturbase.no, www.artsdatabanken.no, www.dirnat.no 

 

Influensområde: Planområdet 

Metode, kriterier for arbeidet 

Utredningstema i henhold til planprogram:  
Det antas at området er utredet på et overordnet nivå. I avgrensning av planområdet er 
det tatt med et mindre område i øst, tiltenkt mulig område for kollektivknutepunkt. Dette 
er ikke tidligere registrert. Det må vurderes i det videre planarbeidet om det er behov for 
ytterligere registreringer/undersøkelser på denne delen av planområdet. Det må gjøres 
rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaken i §§ 8-12 i 
Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 
• Dagens situasjon, 0-alternativet 

 
Landskapsmessig mangfold 

Den ubebygde delen av planområdet består hovedsakelig av små gjenværende skogholt med 
furuskog, hvorav det i en betydelig del i østenden av planområdet er foretatt 
frøtrestillingshogster. Disse fragmentene er mindre verdifulle. Det er forekomst av 
svartlistearten kanadagullris (SE, svært høy risiko) i planområdet.  

Rødlistearter 

Det er funnet en rødlistet art innenfor planområdet. For å fange opp variasjonsbredden av 
slike sopparter bør et område undersøkes flere ganger i løpet av en feltsesong og helst flere år 
på rad. 
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Figur 52: Funn av rødlistearter(oransje prikker) og svartlistearter(svarte firkanter) innenfor Hvervenmoen. 
Prikkene av rødlistearter innenfor planområdet består alle av funn av furufåresopp.  

Naturtypelokaliteter 

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter i planområdet. Siden planområdet består av små 
fragmenter av en naturtype (sandfuruskog) som vil komme i den nye reviderte DN-
håndbok 13 og med forekomst av en rødlisteart (furufåresopp) er planområdet vurdert til 
middels verdi.  

Verdifulle sandfuruskoger finnes trolig på de gjenværende delene sør av og utenfor 
planområdet. Sandfuruskoger er nylig beskrevet som en spesielt viktig naturtype for 
biologisk mangfold i Norge og ved en foreløpig vurdering av eksisterende dokumentasjon 
gitt verdien A/B. Kun det nærmeste influensområdet ble undersøkt med funn av arter som 
snau vaniljerot (NT) og skaftjordstjerne (NT).  

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende 
sopper, altså sopper som lever på bakken og karplanter. Oppmerksomheten rundt dette 
temaet er så nytt at sandfuruskog ikke er en av skogtypene som skal lokaliseres i dagens 
håndbok 13. Sandfuruskogene oppviser i større grad enn beslektede skogtyper en markert 
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. 
Sandfuruskog trenger ikke å være verdifullt, men kan være det. Det er derfor en mulighet 
for at det finnes furufåresopp også her. Områdene hvor furufåresoppen finnes innenfor 
planområdet er for små til å være naturtypelokaliteter.  

 

 Vilt: 
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 På østre del av planområdet år det i dag en viltkorridor.   

 

Verdien av området i forhold til naturmangfold er således vurdert som vist i nedenstående tabell: 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskapsmessig 
mangfold 

Små, gjenværende 
skogholt. Noen 
inneholder 
svartelistede arter 
(kanadagullris) 
Vurdert som mindre 
verdifulle. 

  

Rødlistearter  Funnet 1 rødlistet art.  

Naturtypelokaliteter  Små fragmenter av 
sandfuruskog, samt 1 
rødlistet art, gjør at 
området er vurdert til 
middels verdi. 

 

Vilt  Viltkorridor på østre 
del av området 

 

Samlet vurdering av 
verdi naturmangfold 

 Små fragmenter av 
sandfuruskog, samt 1 
rødlistet art, gjør at 
området er vurdert til 
middels verdi. 

 

 

  
Figur 53: Forekomst av furufåresopp sett i forhold til områder med skog på planområdet. 
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Landskapsbildet 

Planområdet hører til landskapsregionen ”innsjø- og silurbygdene på Østlandet”. Sand- og 
grusavsetninger ligger spredt i området. Når det gjelder vann og vassdrag er regionen 
preget av store innsjøer som gir lang fjernvirkning, og meandrene elver med rolig flyt. 
Vegetasjonen i området preges av skog. Jordbruksmarka i området er blant landets største 
og beste. Det er store områder med sammenhengende jordbrukslandskap. Med en andel på 
25% av total bygningsmasse, er det landbruksbebyggelsen som er den mest synlige. 
Jordbruket, skogen og innsjøenes vannspeil er karaktersettende på landskapet.  

Hvervenmoen er et typisk platå, og fremstår som forholdsvis ensartet. De høye furutrærne 
danner landskapsrom seg i mellom og de skogkledte åsene rundt blir så vidt synlige over 
tretoppene innimellom. Dette gjør at det flate terrenget er skjermet med hensyn til både 
innsyn og utsyn. Mot sørøst defineres området av E16 og mot nord defineres det av skog. 
Opprettholdelsen av skogbeltet gjør at fjernvirkningen av utbyggingen blir svært 
begrenset. Innad på området derimot vil området fremstå som langt mer enhetlig hvis alle 
bygg står i samme lysning.  

Geologisk sett er området klassifisert med sand og grusforekomster – med lav verdi.  

Verdien av området i forhold til landskapsbildet er således vurdert som vist i nedenstående tabell: 

Verdikriterier * ** *** **** ***** Begrunnelse 

1)Mangfold og 
variasjon 

  ***   Dette platået er svært ensartet med få 
landskapselementer. Furu/grantrærne og åpningene 
mellom de er det dominerende elementet. Stier danner 
et nettverk på skogbunnen i del av området.  

2)Tidsdybde og 
kontinuitet 

 **    Landskapet forteller en geologisk historie.  

3)Helhet og 
sammenheng 

   ****  Skogen som dekker området er en del av et større 
skogsområde som begrenses av en elveslynge og E16. 
Den er en del av et bølgende landskap. Det er viktig at 
vegetasjonsbelter og lommer av skog får stå for at 
Hvervenmoen skal oppleves som en del av skogen bak.   

4)Brudd og kontrast  **    Hvervenmoen er et platå i et noe mer variert landskap. 
Platået er forholdsvis ensartet når det gjelder både 
landskapskarakter og biologi. Bebyggelsen og rommene 
rundt den danner kontrast til trærne. 

5)Tilstand og hevd   ***   Det er lite parkpreg i området men det som er holdes i 
god stand. Lekeområdene rundt barnehagen er 
velholdte. Skogen rundt bærer preg av bruk og er godt 
vedlikeholdt. 

6)Inntrykksstyrke og 
utsagnskraft 

 **    Den høyreiste furuskogen dominerer landskapet fra 
avstand. Står man derimot inne i området er det de store 
åpne rommene som ”strukturer” inntrykket. 

7)Lesbarhet   ***   Det er enkelt å orientere seg i området. Veisystemet er 
enkelt og du kan se de fleste byggene i planområdet. 

8)Tilhørighet og 
identitet 

  ***   Stiene på området brukes av det lokale treningssenteret. 
De er kanskje først og fremst rester av 
lokalbefolkningens bruk av området før det ble bygget 
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ut. Skogen bak derimot brukes til orientering, turgåing 
og rekreasjon.  

Samlet verdi for 
området sett i forhold 
til landskapsbilde 

 **/ ***   Svak/middels verdi for området som helhet. 

 

• Utbygging i tråd med planforslaget 

 

 
Figur 54, Illustrasjon rødlistede arter(gult) i forhold til eksisterende(grått) og planlagt bebyggelse(brunt) 

Illustrasjonen over viser forekomsten i forhold til eksisterende og kommende bebyggelse i 
henhold til planforslag. Soppen er registrert i områder som allerede er bebygget(uten å ramme 
soppen) og et område som skal bebygges.  

• Naturmangfold 
Konkret i forhold til Naturmangfoldloven: 

o § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Det er et kunnskapsgrunnlag som står i forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldloven. Ettersom soppen er registrert i områder som ikke 
berøres av utbyggingen anses forslag om oppfølgende undersøkelser som 
unødvendig, ettersom risiko for skade i forhold til 0-alternativet ikke er stor. 
Sandfuruskog er en naturtypelokalitet som er ny og kunnskapen om den er lite 
etablert. Det er kartlagt hvor innenfor planområdet det er eldre furuskog, for at 
man skal kunne hensynta denne i utbyggingen.  
 

o § 9. (føre-var-prinsippet) 
Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i forhold til 
naturmangfoldet relativt godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative 
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konsekvenser for naturmangfoldet. Kunnskapen om jordboende sopp knyttet til 
sandfuruskoger kunne dog vært bedre i og ved planområdet og i regionen for 
øvrig.  
 

o §10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) Tiltaket medfører at den samlede 
belastningen på sandfuruskogene på Hvervenmoen øker. Konsekvensgraden er 
liten og de trolig mest verdifulle sandfuruskogene sør for planlagt tiltak berøres 
ikke. 
 

o §11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Ikke vurdert 
som relevant for dette tiltaket. 
 

o § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Det legges som en forutsetning 
at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn, blant annet ved håndtering 
av masser og risiko for spredning av fremmede arter. 

 
I og med at areal avsatt som byggeformål i planforslaget, sammenfaller med areal avsatt 
til byggeformål i gjeldende regulering/0-alternativet, vurderes det at planforslaget har 
intet omfang sammenliknet med 0-alternativet. 
 
Vilt: viltkorridor opprettholdes, og det settes som vilkår i planforslaget at området ikke 
skal inngjerdes. 

 
Omfang av en utvikling av området sett i forhold til naturmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 
Omfang 
naturmangfold 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Landskapsmessig 
mangfold 

   x    

Rødlistearter    x    

Naturtypelokalite
ter 

   x    

Vilt    x    

Samlet 
vurdering av 
omrang 
naturmangfold 

   x    

 

• Landskapsbilde 
Området blir mer solrikt fordi skogen må tynnes ut, men beltet av furutrær som omkranser 
området opprettholdes, vil området utad derfor beholde sitt grønne preg. Situasjonen blir 
derfor ikke vesentlig endret i forhold til landskapsbildet, men inne på området vil det bli mer 
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åpent. Det er viktig for landskapsbildet at noe av bebyggelsen er punkthus (kontor), slik at 
inntrykket av næringsparken i den frodige skogen kan opprettholdes. 

Omfang av en utvikling av området sett i forhold til naturmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 
Omfang 
landskapsbilde 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

1)Mangfold og 
variasjon 

   x    

2)Tidsdybde og 
kontinuitet 

   x    

3)Helhet og 
sammenheng 

   x    

4)Brudd og 
kontrast 

   x    

5)Tilstand og hevd    x    

6)Inntrykksstyrke og 
utsagnskraft 

   x    

7)Lesbarhet    x    

8)Tilhørighet og 
identitet 

   x    

Samlet omfang 
vurdert i forhold til 
landskapsbildet. 

   x    
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• Anleggfasen 
o Anleggfasen – konsekvenser: 

§ Estetikk og byggeskikk: Området vil fremstå som en byggeplass, 
med en del høye konstruksjoner og rivningsmasse over en periode. 

o Anleggfasen vil ha middels negativ konsekvens, for en kort periode.  

• Avbøtende tiltak 
Så langt dette er mulig vil eldre skogholt med furuskog bevares innenfor planområdet. 
Sone langs E16 som ligger utenfor byggegrense, er regulert til vegetasjonsbelte der det er 
lagt inn vilkår for håndtering av vegetasjonen i bestemmelsene. 
 

• Oppsummering og sammenstilling 
 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
naturmangfold 

Middels verdi Intet omfang (0) Ubetydelig (0) 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
landskapsbilde 

Middels verdi Intet omfang (0) Ubetydelig (0) 

 

Tiltaket vurderes til å ha ubetydelig konsekvens i forhold til naturmangfold og landskapsbilde 
sammenliknet med 0-alternativet 
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8.8  Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø 
• Innledning 

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte 
områder/bygninger, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. 

Definisjon: Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. 
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon. Kulturmiljøer 
er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
sammenheng. Ved avgrensning av kulturmiljø må det påvises hvilken helhet eller 
sammenheng kulturminnene inngår i. Automatisk fredede kulturminner omfatter 
arkeologiske og faste kulturminner fra 1537 og alle erklærte stående byggverk med 
opprinnelse fra før 1650 jfr. lov om kulturminner §4. Kulturlandskap er landskap som er 
preget av menneskelig bruk og virksomhet.  

• Innsamling av data 
Kilder: 

• Kulturhistorisk registrering utarbeidet av Buskerud Fylkeskommune, Askeladden. 

Influensområde: Planområdet og sammenhengen det står i. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

Oppgitte registrerte eldre og nyere tids kulturminner nært planområdet skal verifiseres og  
beskrives. Tiltakets innvirkning på kulturmiljøer og kulturminner skal utredes i forhold til 
direkte påvirkning/inngrep i miljøer, endringer i miljøenes lesbarhet. Endringer av det 
større landskapsbildet må vurderes i forhold til kulturmiljø, og dokumenteres ved at fjern- 
og nærvirkningen som viser tiltaket og 0-alternativet utarbeides. 

• Dagens situasjon, 0-alternativet 
 

Det er funnet flere automatiske fredede minner på planområdet, alle kullgroper. 
Illustrasjonen under viser kullgropene i forhold til planlagt bebyggelse. De som er markert 
med gult er allerede dispensert fra. Planforslaget innebærer at det dispenseres fra 
kullgropene markert med rødt. 0-alternativet betyr ikke nødvendigvis at det kan 
dispenseres fra færre kullgroper, da det også innebærer utbygging. Illustrasjonen viser 
også andre kulturminner i området(i grønt), mange av dem kullgroper. 
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Figur 55, Illustrasjonen viser kulturminner i forhold til planlagt bebyggelse.  

Verdien av området i forhold til kulturminner/kulturmiljø er således vurdert som vist i 
nedenstående tabell: 

 Liten Middels Stor 

Automatisk fredet 
kulturminne 

 Området 
inneholder 
kullgroper 

 

Kulturmiljø/kulturlandskap Området inneholder ikke 
kulturmiljø/kulturlandskap 

  

Andre kulturminner Det finnes ingen flere 
kulturminner på området. 

  

Samlet vurdering av 
området i forhold til 
kulturminner/kulturmiljø 

Området er vurdert med 
liten verdi, da funn av 
kullgrop er av en slik art 
som er tillatt frigitt ved 
tidligere gjennomføring av 
tiltak, og funnet ikke er 
vurdert å være enestående 
sett i forhold til Ringerike 
som region. 
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• Utvikling i tråd med forslag til områderegulering 
• Tiltakets omfang og konsekvenser i forhold til kulturmiljø og kulturminner:  

o Automatisk fredete kulturminner: Det er nødvendig å dispensere fra 
kulturminnene.  

o Kulturmiljø/landskap: Terrengets store, rolige drag beskriver landskapet, sammen 
med skogen. Skogen bevares rundt området, landskapet endres derfor ikke.  

o Kulturmiljø og kulturminner: Innenfor planområdet er det ikke lokalisert 
kulturmiljø eller kulturminner fra nyere tid. 

Omfang av en utbygging av området i forhold til landskapsbildet er således vurdert som vist 
nedenstående tabell: 

Omfang 
naturmangfold 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 
In

te
t o

m
fa

ng
 

0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Automatisk 
fredet 
kulturminne 

Planforslag
et legger 
opp til at 
funnet 
frigis 

      

Kulturmiljø/kultu
rlandskap 

   x    

Andre 
kulturminner 

   x    

Samlet 
vurdering av 
området i 
forhold til 
kulturminner/ku
lturmiljø 

 I og med at 
funnet må 
frigis,  
vurderes 
samlet 
omfang som 
middels 
negativt 
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• Anleggfasen 
o Konsekvenser: Konsekvens av anleggfasen for kulturminnene vurderes som liten, 

da kulturminnene uansett må dispenseres fra. 
 

• Avbøtende tiltak 
o Kullgropene er registrert. Disse forutsette frigitt. 

• Oppsummering og sammenstilling 
• Innenfor planavgrensningen søkes det om å dispensere fra det automatiske kravet 

om freding. 

• Kullgroper er svært vanlig i denne delen av landet og representerer ikke en stor 
verdi. 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
kulturminner/kulturmiljø 

Liten verdi Middels negativt 
omfang (- -) 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

 

Tiltaket vil således ha liten negativ konsekvens(-) i forhold til dagens situasjon, når det gjelder 
kulturminner og kulturmiljø.  
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8.9  Konsekvenser for naturressurser 
• Innledning 

Definisjon: Landbruk omfatter jordbruk og skogbruk samt annen økonomisk utnytting av 
utmarksressursene i tilknytning til landbruk. 
 
Avgrensning mot andre fagtema: Planområdet sin verdi i forhold til skogbruk og grus- og 
pukkforekomster er vurdert i dette kapittelet.  
 

• Innsamling av data 
Kilder: 

• www.ngu.no 

Influensområde: Planområdet 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet: 

Arealet er i dag regulert til byggeformål, og arealet er dermed ikke forutsatt å beholdes 
som dyrkbar jord eller videre skogbruk. Allikevel vil en økt utnyttelse berøre en større del 
av marklaget, og en vurdering av omdisponering av matjordlaget bør vurderes.  

Kvalitet på matjordslaget, samt en mulig omdisponering av dette må omtales og vurderes. 

• Forutsetninger og aktuelle begreper 
• Bonitet: uttrykk for en jordtypes egnethet som vokseplass for planter. Jo bedre egnet 
jorden er, jo høyere bonitet. 
• Matjordslaget: på dyrket mark vanligvis det jordlaget som år om annet blir snudd og 
bearbeidet (ploglaget) 
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Figur 56, Illustrasjonen viser boniteten i området 

 
• Dagens situasjon, 0-alternativet 

Området er i dag registrert med skog av høy bonitet, men siden området er regulert til 
bebyggelsesformål har det liten verdi i 0-alternativet. Jordsmonnet er ikke klassifisert i 
forhold til grasdyrking, korndyrking, potetdyrking eller miljøtiltak. Grus- og pukkforekomster 
innenfor områder er angitt med en usikker avgrensning med en verdivurdering som ”lite 
viktig”.  
 
I Ringerike som kommune er det mye fylldyrka jord, noe som også kommer frem av figuren 
på forrige side. Når dette området ikke er like ansett som verdifull i forhold til matjord taler 
det for høy utnyttelse, slik at man unngår å måtte bygge ut i arealer som i dag er avsatt som 
verdifulle LNF områder. Det taler dessuten for en kompakt utvikling av Hønefoss.   
 
Verdien av området i forhold til naturressurser er således vurdert som vist nedenstående 
tabell: 

 Liten Middels Stor 

Bonitet/kvalitet 
matjordslag 

  Området er 
registrert med høy 
bonitet 

Skogbruk Området er 
regulert til 
utbyggingsformål, 
det er derfor ikke 
forutsatt 
skogsdrift av 
området 

  

Grus og pukk Registrert som 
lite viktig område 

  

Samlet vurdering av 
området i forhold til 
naturressurser 

 Området er 
registrert med 
høy bonitet. 

 

 
 
• Utvikling i tråd med forslag til planforslaget 
Området er i gjeldende plan også avsatt til byggeformål. Tilliggende LNF-områder vil ikke 
bli berørt av tiltaket. Det er i gjeldende plan ikke krav om håndtering/disponering av 
matjordlaget, som har høy verdi. Planforslaget legger derimot føringer gjennom bestemmelser 
at det skal vurderes/redegjøres for en omdisponering av matjordslaget for hver enkelt 
byggesak. 
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Omfang av en utbygging av området i forhold til naturressurser er således vurdert som vist 
nedenstående tabell: 

Omfang 
naturressurser 

Stort 
negativt 

- - - 

Middels 
negativt 

- - 

Lite 
negativt 

- 

In
te

t o
m

fa
ng

 
0 

Lite 
positivt 

+ 

Middels 
positivt 

++ 

Stort 
positivt 

+++ 

Bonitet/kvalitet 
matjordslag 

    Ubebygde 
arealer 
nedbygges, men 
det stilles krav i 
nytt planforslag 
at matjordlaget 
skal vurderes 
omdisponert – 
noe det ikke 
stilles krav til i 
0-alternativet 

  

Skogbruk    x    

Grus og pukk    x    

Samlet 
vurdering av 
omfang forhold 
til 
naturressurser 

    Vurdert svakt 
positivt, da det 
stilles krav til at 
matjordlaget 
skal vurderes 
omdisponert. 
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• Anleggfasen 
o Konsekvenser: Vil å få eller ingen konsekvenser. 

 
• Avbøtende tiltak 

o Det stilles krav i bestemmelser til at matjordlaget skal vurderes omdisponert. 

• Oppsummering og sammenstilling 
• Innenfor planavgrensningen søkes det om å dispensere fra det automatiske kravet 

om freding. 

• Kullgroper er svært vanlig i denne delen av landet og representerer ikke en stor 
verdi. 

 Verdi 0-alternativet Omfang planforslag  Konsekvens  

Samlet vurdering for 
kulturminner/kulturmiljø 

Middels verdi Lite positivt omfang 
(+) 

Liten positiv 
konsekvens (+) 

 

Tiltaket vil således ha liten positiv konsekvens(+) i forhold til dagens situasjon, når det gjelder 
naturressurser.  

 

8.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Innledning 

Avgrensning mot andre fagtema: Risiko og sårbarhet i forhold til flom og skredfare 
omtales i dette kapittelet. 

Risiko og sårbarhet er omtalt under hvert deltema der dette er aktuelt, eksempelvis trafikk, 
naturmiljø og kulturminner.  

• Innsamling av data 
Kilder: www.nve.no, NVE 1-2008, www.ngu.no, www.skrednett.no  

Influensområde: Planområdet 

• Metode, kriterier for arbeidet 
I planprogrammet ble det etterspurt en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert 
hendelsesbasert risikoanalyse. Fordi dokumentasjonskrav ikke utløses før ved full 
utbygging og det før full utbygging er ønskelig å bygge direkte på planen, vil allikevel 
ROS-analysen være tilsvarende en analyse ved detaljert planforslag.  

 
Analysen inneholder ikke risikovurderinger omkring terror, trusler og sabotasje. Tiltaket (i 
forhold til kjent situasjon pr. Juni 2013) vil ikke inneholde elementer som er spesielt utsatt 
for slike hendelser. 

 
 Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I denne analysen  
 avgrenser vi utfallet ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av  
 menneskeliv. 
 

Vurderinger og antakelser er basert på foreliggende dokumentasjon for prosjektet og 
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aktiviteter i nærområdet.  
 
Definisjoner 

 
 
Akseptkriterium  
Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygget risiko. Tilsvarende gjelder for opphold på  
ethvert sted til enhver tid. Det betyr at mennesker og samfunn må akseptere en viss risiko.  
Følgende akseptkriterium benyttes i denne analysen: ”Risikonivået for tiltaket (Hvervenmoen) 
skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge”.   
 

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

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

2. Metode 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i rundskriv fra Direktoratet for samfunns-sikkerhet 
og beredskap (DSB). Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende 
illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming mm., og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 
sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kun unntaksvis kommentert. 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

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

2. Mindre sannsynlig: kan skje (ikke usannsynlig); skjer ca. hvert 10. år 
3. Sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse; skjer årlig 
4. Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
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Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fire kategorier, jf. tabell 1. 
Tabell 1: Konsekvensgrader 

Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
   forsyning mm. 

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

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

3. Alvorlig Alvorlig / behandlings-
krevende skade 

Midlertidig / behandlings-
krevende skade 

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

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

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

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

Sannsynlighet:     

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig grønn gul rød  

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

Tegnforklaring 
 rød  Tiltak nødvendig 

     gul  Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 

     grønn  Rimelige tiltak gjennomføres 

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

3. Uønskede hendelser, risiko og tiltak 

3.1 Analyseskjema 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 3. 
Tabell 3: Sjekkliste over mulige uønskede hendelser 

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

Natur- og miljøforhold 

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

1. Erosjon  Lite sannsynlig Alvorlig grønn 
 

Området er ikke klassifisert i forhold 
til erosjon.  

2. Kvikkleireskred  Lite sannsynlig Alvorlig grønn Området er ikke innenfor 
risikoområde for kvikkleireskred. 

3. Jord- og flomskred NEI    Området er tilnærmet flatt og ligger 
på et platå.  

4. Steinskred, steinsprang NEI     

5. Sørpeskred NEI     

6. Snø-/isras NEI     

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

NEI     

8. Elveflom NEI     

9. Tidevannsflom, stormflo NEI     

10. Havnivåstigning NEI     

11. Overvannsflom NEI     

12. Isgang NEI     

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

Alvorlig grønn 
  

Området ligger ikke utsatt/værhardt 
til.  

14. Skog- eller gressbrann  Lite 
sannsynlig 

Svært 
alvorlig 

gul 
  

Det må tilrettelegges for gode tiltak 
for evakuering og brannsikring. 
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

15. Radongass  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul Det er Alunskifer i området. Tiltak 
mot radon sikres ved rammesøknad.  

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

NEI     

17. Andre naturgitte forhold NEI     

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

18. Økt temperatur  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul 
 

 

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

Planområdet er ikke spesielt 
værutsatt. 

19. Økt nedbør, tyngre snø  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul 
 

 

 

  

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

20. Hyppigere ekstremnedbør  Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

gul 
 

 

 

  

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

Planområdet er ikke spesielt 
værutsatt. 

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

 Sannsynlig Mindre 

 alvorlig 

gul 
 

 

 

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

Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Medfører planen / tiltaket fare for skade på: 

22. Sårbar flora  Sannsynlig Mindre 
Alvorlig 

Gul  
  

Skogen i området er registrert med 
høy bonitet, det er en rødlistet art 
innenfor planområdet. Deler av 
område arten finnes på overlates slik 
det er i dag.  

23. Sårbar fauna/fisk/vilt NEI Sannsynlig Mindre 
Alvorlig 

Gul  
 

Gjennom området helt i sørøst er det 
et krysningspunkt for elg over E16. 
Det ihensyntas ved å regulere inn en 
viltkorridor.  

24. Naturvernområder NEI     

25. Vassdragsområder NEI     

26. Automat. fredete kulturminne  Sannsynlig Alvorlig rød En kullgrop er frigitt på grunn av 
tiltaket. Kullgroper er utbredt i 
området.  

27. Nyere tids kulturminne/-miljø NEI     

28. Viktige landbruksområder NEI     

29. Andre sårbare områder NEI     
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

Teknisk og sosial infrastruktur 

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

30. Vei, bru, knutepunkt  Svært 
sannsynlig 

Alvorlig rød 
 

Tiltaket genererer en økning i 
trafikken, men utløser også tiltak for 
å bedre kapasiteten.  

31. Havn, kaianlegg, farleder NEI     

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

 Sannsynlig Ubetydelig grønn Tiltaket genererer ingen tilflytning. 
Det er barnehager på stedet, men 
tiltakets konsekvenser for disse er 
ikke avgjørende.  

33. Brannvesen/politi/ambulanse/ sivilforsvar NEI     

34. Energiforsyning  Sannsynlig Ubetydelig grønn Området ligger innenfor 
tilknytningsplikt for fjernvarme.  

35. Telenett  Lite sannsynlig Ubetydelig grønn 
 

Området har allerede gode 
telenettsforbindelser.  

36. Vannforsyning  Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

 Grønn Kobles til eksisterende 
vannforsyningsnett. Omlegging av 
vannkabel er nødvendig i forbindelse 
med tiltak.  

37. Avløpshåndtering  Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

 Grønn Kobles til eksisterende avløpsnett.  

38. Forsvarsområde NEI     

39. Tilfluktsrom NEI     

40. Område for idrett/lek  Lite sannsynlig Mindre 
alvorlig 

Grønn 
  

Eksisterende stier og områder for lek 
ihensyntas i planen.  

41. Rekreasjonsområde, park  Sannsynlig Ubetydelig Grønn Området innehar ingen 
bevaringsverdige friluftskvaliteter. 

42. Annen infrastruktur NEI     

Virksomhet og drift 

Berøres planområdet / tiltaket av: 

43. Støy og vibrasjoner NEI     

44. Støv NEI     

45. Forurenset grunn NEI     

46. Forurensning i sjø/vassdrag NEI     

47. Elektromagnetisk stråling NEI     

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

NEI     

49. Område for avfallsbehandling NEI     

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

NEI     

51. Evt. dambrudd NEI     

52. Oljekatastrofeområde NEI     

53. Gruver, sjakter, steintipper NEI     

54. Annen virksomhetsrisiko NEI     

Medfører planen / tiltaket: 

55. Støy og vibrasjoner  Sannsynlig Ubetydelig grønn Tiltaket genererer en økning i 
trafikken som ikke vil medføre 
problemer med støy og vibrasjoner. 
Tiltaket generer ingen støy.  
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Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar / Tiltak 

56. Støv  Sannsynlig Ubetydelig grønn Tiltaket genererer en økning i 
trafikken, som ikke vil medføre 
problemer med støv.  

57. Forurensning av grunn NEI     

58. Forurensning i sjø/vassdrag NEI     

59. Endring i grunnvannsnivå NEI     

60. Elektromagnetisk stråling NEI     

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

NEI     

Transport – Er det risiko for: 

62. Ulykke med farlig gods NEI     

63. Begrenset tilgjengelighet til området pga. 
vær/føre 

 Mindre 
sannsynlig 

Ubetydelig grønn 
 

Området er flatt, med direkte 
avkjørsel til E16. Det ligger ikke 
spesielt værhardt til.  

Trafikksikkerhet – Er det risiko for: 

64. Ulykke i av-/påkjørsler  Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig gul 
 

  

Tiltaket er vurdert med hensyn på 
forskjellige utbyggingstrinn. Det vil 
ikke bygges ut fullt uten tiltak. Det er 
kapasiteten som endres, ikke det 
overordnede veisystemet. Derfor er 
det ikke sannsynlig at risikoen for 
ulykker øker.    

65. Ulykke med gående/syklende  Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig gul 
 

 

 

Veisystem for gående og syklende 
vil sikres i forbindelse med utvikling 
av området.   

66. Andre trafikkulykkespunkter  Mindre 

sannsynlig 

Alvorlig gul 
 

 

Det overordnede veisystemet endres 
ikke.  

Sabotasje og terrorhandlinger 

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

NEI     

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

NEI     

 
Tabell 4: Samlet risikovurdering* 

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

Sannsynlighet:     

4. Svært sannsynlig  X   

3. Sannsynlig XXXXX XXXXXXX X  

2. Mindre sannsynlig X  XXX  

1. Lite sannsynlig X XXX XXX X 

* nr. av hendelse/situasjon i tabell 3 

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

3.2 Naturrisiko 
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Det er Alunskifer i området. Det ble ikke vurdert som nødvendig med grunnundersøkelser siden dette 
allerede utløser tiltak om sikring mot radon som etableres i forbindelse med tiltak.  

3.3 Sårbare naturområder og kulturmiljø 

Området har en rødlistet art, deler av området hvor denne finnes bebygges, men deler av området blir 
som det er i dag, også ved full utbygging. Det er en mulighet for at arten også finnes i skogen sør for 
området. Det er svært sannsynlig at arten vil forsvinne innenfor planområdet etter utbygging. 

Et automatisk fredet kulturminne frigis i forbindelse med utbyggingen. Det er snakk om en kullgrop, noe 
som er svært utbredt i området. Det har tidligere vært frigitt flere kulturminner av denne typen i området. 
Disse anses derfor kun å være en svakt negativ konsekvens.   

3.4 Teknisk og sosial infrastruktur 

Tilgrensende vegnett har til tider dårlig kapasitet selv uten utbygging. Med utbygging vil det være behov 
for tiltak ved to nærliggende rundkjøringer. Det settes også vider utredningskrav for trafikksituasjonen 
før full utbygging. Dette er nærmere redegjort for i kapittel 8.3 ”Konsekvenser for trafikk”. 

3.5 Virksomhet og drift 

Ingen krav til tiltak uten det som er av normal støyskjerming i forhold til bygging av nybygg langs E16. 

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

4. Litteratur og kilder 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samfunnssikkerhet i areal-
planlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet. HR 2156. 

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) (2001): Systematisk samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid i kommunene. 

Kartinformasjon fra ngu.no 
Kartinformasjon fra skogoglandskap.no 

9 SAMMENSTILLING OG KONKUSJON  
 

Nedenstående tabell er en samlet fremstilling av konsekvenser av tiltaket satt opp mot 0-
alternativet. 
 
 

Konsekvenser i forhold 
til 0-alternativet 

Verdi (gjeldende 
regulering) 

Omfang Konsekvens 

Handel og næringsliv Middels verdi 
(positiv) 

Middels 
positivt (++) 

Middels 
positivt (++) 

Trafikk Etappe 0a Middels verdi 
(negativ) 

Lite positivt 
omfang (+) 

Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

Trafikk Etappe 1 Middels verdi Lite negativt Liten negativ 
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(negativ) omfang (-) konsekvens (-) 

Energi Middels verdi Lite positivt 
omfang (+) 

Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

Miljø Middels verdi Lite  negativt 
omfang (-) 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

Nærmiljø Middels verdi Lite negativt 
omfang 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

Friluftsliv Liten verdi Middels 
positivt 
omfang (++) 

Middels 
positiv 
konsekvens 
(++) 

Naturmiljø Middels verdi Intet omfang Ubetydelig (0) 

Landskapsbilde Middels verdi Intet omfang Ubetydelig (0) 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Liten verdi Middels 
negativt 
omfang (--) 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

Naturressurser Middels verdi Lite negativt 
omfang (+) 

Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

SAMLET VURDERING 
AV KONSEKVENSER 
AV PLANFORSLAGET 

  Liten positiv 
konsekvens 
(+) 

 
 
Oppsummering: 

Av ovenstående tabell, er det vurdert at planforslaget har en liten positiv konsekvens for samfunn 
og miljø etter en samlet vurdering. Det er valgt å tillegge enkelte tema en større betydning for 
samfunn og miljø enn andre, da disse regnes for å potensielt ha en større konsekvens totalt sett 
enn de andre. Disse er vurdert til å være handel- og næringsliv og trafikk. Man så tidlig i 
utredningsarbeidet, at hvis man klarte å minske konsekvensene av en økt trafikkbelastning, 
samtidig som man klarte å komme frem til løsninger som kan være med på å begrense 
handelslekkasjen fra sentrum, ville de andre temaene være enklere å håndtere. 

Det er vurdert at planforslaget har en middels positiv konsekvens for Hønefoss i forhold til 
handel- og næringsliv. Dette er først og fremst en følge av at det er vurdert at ønsket type handel 
på Hvervenmoen kan styrke Hønefoss sin posisjon som regionsentrum – samtidig som det er 
vurdert at handelsformålet ikke nødvendigvis konkurrerer med sentrumshandelen, men heller er 
med på å frigjøre areal i sentrum som kan nyttes til detaljvarehandel eller arbeidsintensiv 
virksomhet.  
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Konsekvensutredningen har konkludert med at forhold angående trafikk, etter gjennomføring av 
avbøtende tiltak, vil være svakt positivt i etappe 0a og svakt negativt i etappe 1. Følgene av full 
utbygging er vanskelig å forutsi, da disse henger tett sammen med trasévalget for ny E16. Det er 
derfor stilt videre utredningskrav før igangsetting av full utbygging etter etappe 1. Frem til etappe 
1, er det da vurdert at trafikkavvikling som følge av økt trafikkbelastning ikke vil forverres 
vesentlig, så lenge man gjennomfører enkelte tiltak på tilliggende vegsystem. Dette er vurdert å 
måtte være akseptabelt, hvis man ønsker utvikling av Hønefoss som regionssenter. 

De andre tema er vurdert å varierer fra svakt negativt til svakt positivt, og har ikke de store 
konsekvensene. 

Konsekvensutredningen konkluderer dermed med at planforslaget for Hvervenmoen Næringspark 
kan ha en liten positiv konsekvens samlet sett, og at planforslaget derfor kan anbefales. 

 

10 AVBØTENDE TILTAK  
Konsekvens for planforslaget er vurdert å være svakt positiv. Denne vurderingen avhenger av at 
det gjennomføres avbøtende tiltak ved gjennomføring av utbyggingen.  

Av avbøtende tiltak som må sikres i bestemmelser eller ved oppfølging av byggesak er: 

• For å forhindre etablering av detaljvarehandel som kan konkurrere med 
sentrumshandelen, settes en nedre grense på tillatt forretningsareal på 2000 kvm BRA i 
tillegg til at forretning skal være innenfor begrepene plasskrevende handel, og handel med 
møbler, brune- og hvitevarer. På denne måten kan man sikre at aktører som etablerer seg, 
er aktører som i hovedsak driver med plasskrevende varer, og der småvarer er en mindre 
del av forretningsarealet. 

• Det legges opp til en etappevis utbygging, knyttet opp mot krav til tiltak på tilliggende 
vegnett: 

o Etappe 0a: Tilsvarende belastning som for 0-alternativet, innebærer en etablering 
av kontor med 100 arbeidsplasser, samt plasskrevende handel inntil 6000 kvm 
medregnet salgsareal og lagerareal. Gjennomføring av etappe 0a utløser ingen 
krav til tilak. 

o Etappe 1: Det tillates etablert kontor med 100 arbeidsplasser, samt forretningsareal 
opp mot 15.000 kvm BRA. Dette utløser følgende tiltak: 

- Filterfelt i rundkjøring Hvervenmoen i retning ut fra planområdet 
- Filterfelt i rundkjøring ved Hvervenkastet, og to felt ut av denne 

rundkjøring i retning Osloveien. 
o Full utbygging: Før det kan tillates full utbygging, skal det lages en ny 

trafikkutredning som ser tiltaket i forhold til reell belastning som følge av etappe 
1, samt som skal vurdere tiltaket opp i mot ny trasé for E16. 

o Kollektivtilbudet bedres ved at det etableres to bussholdeplasser innenfor 
planområdet. 

o Internt vegnett breddeutvides, det planlegges to nye rundkjøringer internt for å 
bedre avkjørsler til handelsarealene, og gang- og sykkelvegnettet utbedres og 
etableres langs hele intervegnettet innenfor planområdet. 

o Det må beregnet støyskjermingstiltak på nye kontorbygg, for å skjerme mot 
støybelastning fra E16. 
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o Tilkomst til nærturområder forbedres ved utbedring av gang- og sykkelvegnett, 
samt at etablerte parkeringsareal kan sambrukes med kontorarealer og 
handelsaeraler. 

o Det settes vilkår i bestemmelsene at område som i dag fungerer som viltkorridor, 
ikke skal gjerdes inn. Dette området er angitt med hensynssone naturmiljø på 
plankartet. 

o Det må søkes dispensasjon for automatisk fredet kulturminne, med hensikt å frigi 
dette.  

o Det stilles krav til at det skal redegjøres for matjordlaget, og at dette skal 
vurderesomdisponert i bestemmelser. 

 
Risiko- og sårbarhet: Området er allerede regulert til utbygging. Det som ikke ble fanget 
opp i forrige reguleringsplan var et kulturminne, som nå har blitt frigitt, og verdien av 
sandfuruskoger, som nå har størst verdi utenfor området. Tiltak på tilliggende vegnett vil 
gjøre at faren for oppstuving mot E16 forminskes, og at situasjonen for trafikkbelastning blir 
tilnærmet lik som for dagens situasjon.  
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr 181-01 Hvervenmoen vekstområ de  
 

Vedtatt i kommunestyret den 26.06.86 
Revisjon vedtatt i kommunestyret den 24.06.99  

 
 
 

§  1 
 
Det regulerte områ det er på  planen vist med reguleringsgrense. Bebyggelsen skal plasseres 
innenfor de angitte byggegrenser.  
 

§  2 
 
 
Arealet innenfor områ dets begrensning er regulert til; 

A. Byggeområ der for offentlig bebyggelse 
B. Byggeområ der for lett industri og kontorbebyggelse 
C. Byggeområ der for kombinerte formå l offentlig/industri/kontor 
D. Byggeområ der for kombinerte formå l industri/kontor/  

allmennyttig(dissentermenighet) 
E. Trafikkområ der 
F. Friområ der 

 
§  3 

Byggeområ dene 
 
Innenfor områ dene kan det oppføres bygninger i samsvar med de angitte formå l for de ulike 
delområ dene. 
 
Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører miljøulemper i form av støy, 
forurensning, rystelser e.l., og som kan tilpasses områ dets karakter som blandet kontor- og 
industriområ de.   
 

§  4 
Fellesbestemmelser 

 
a) Bebyggelsens art og utforming, beplantning, innhegning m.v. skal i hvert tilfelle 

godkjennes av det faste utvalg for plansaker. Sammen med søknad om byggetillatelse skal 
det innsendes plan for den ubebygde delen av tomta.  Det faste utvalg for plansaker kan 
kreve utarbeidet bebyggelsesplan med høydeoppriss for områ det i sin helhet eller for deler 
av det før søknad om byggetillatelse behandles.  
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b) Ved utforming av bebyggelse og utearealer skal det legges vekt på  estetisk kvalitet og på  
tilpasning til områ dets karakter. 

 
c) Grad av utnytting settes til 35 % - TU. 

Bebyggelsen kan oppføres med en høyde på  inntil 15 m over planert terreng.    
På  Statens Kartverks områ de kan det tillates etablert installasjoner over denne høyden, 
dersom dette er nødvendig for installasjonens formå l og funksjon.  
 

d) Den ubebygde delen av tomta tillates ikke brukt til lagring. 
 
e) Avkjørsel fra offentlig veg skal væ re oversiktlig og mest mulig trafikksikker.  
 
f) De regulerte frisiktområ der holdes fri for sikthindrende vegetasjoner, gjenstander, byggverk 

m.v. som rager mer enn 0,5 m opp over de tilstøtende vegers nivå .  
 
g) Inngjerding av tomtene må  anmeldes til det faste utvalg for plansaker, som skal godkjenne 

gjerders plassering, høyde, konstruksjon og farge.  
 
h) Hver bedrift skal på  egen grunn ha minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m² gulvflate eller 

minst 75 biloppstillingsplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes.  
 
i) I planområ det tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrå det kan gjøre unntak for 

vaktmesterleilighet o.l.  
 
j) Arealene mellom E 16 og byggegrensen mot E 16 skal ha funksjon som skjermbelte mot 

vegen, og eksisterende vegetasjon i områ det skal bevares.  
 
j) Eksisterende vegetasjon i byggeområ der bør søkes bevart.  
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Figur 9: Befolkningsutvikling i Oslo-regionen. 2000-2012. Prosent. Hønefoss er representert av en sort prikk.  

Kilde: Befolkningsstatistikk. Stastistisk sentralbyrå. 

  

Figur 10 : Befolkningstetthet i Oslo-regionen. 1. Januar 2010. Regionen hvor Hønefoss er nærmeste senter er ringet 
inn.  

Kilde: Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå. 
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Dekningsgraden i Hønefoss viser at det ikke er behov 
for etablering av mer næring, kanskje med unntak av 
dagligvarebutikker. Analysen har ikke vurdert 
Hønefoss som regionsenter, og regner derfor ikke folk 
som bor utenfor Ringerike kommune til 
handelsgrunnlaget.  

 

 

Figur 21: Tabell dekningsgrad for Ringerike uten       

handelsomland (Kilde: Rambøll AS) 

 
 
 
 
 
”I fylkesdelplan for handel og senterstruktur for Buskerud er Hønefoss definert som et 
regionssenter, og det kan diskuteres om kundegrunnlaget for handel i Ringerike også bør 
inkludere bosatte i nabokommunene Hole, Modum og Krødsherad og Jevnaker(til 
sammen 27 600 personer). Dette ville i så fall gitt lavere dekningsgrader for Ringerike.” 
 
”Handelsanalysen viser at det ikke er nevneverdig behov for nye utbyggingsarealer for 
handelsetablering i kommunen. Detaljvarehandel bør således konsentreres innenfor 
allerede regulerte handelsarealer (senterområder i kommuneplanen), og ikke tillates 
etablert på nye arealer utenfor disse.” 
 

Fase 2 – grunnlag for en levende bykjerne,
Hønefoss som kreativ by 

 
Byplanidealet som brukes i analysen er ”den kreative by”, hvor tetthet, mangfold og et 
godt samferdselsnettverk skal tiltrekke seg kreative yrkesgrupper (kunstnere, designere, 
regissører osv). Det er foreslått at et godt bymiljø skapes av videre urbanisering av 
Hønefoss og forventer en økning av folk som ønsker å bo urbant, i Hønefoss sentrum. 
Hønefoss sin rolle som regionssenter er vedkjent men konsekvensene er i liten grad 
beskrevet.  
 
”Vi følger den globale trenden med flytting fra bygda til storbyregionene… Likevel viser 
flere spørreundersøkelser her i Norge at mange nordmenn ønsker å bo i enebolig.” Sted 
og miljø var hovedflyttemotiv i 2008. 
 
”For Ringerike, med kommunesenteret Hønefoss, er det først og fremst Hole, Modum og 
Krødsherad som ligger nær nok til å ha handelsmessig samkvem av betydning med 
Hønefoss. I midlertidig er avstanden til nabokommunen Jevnaker i Oppland så kort at det 
er grunn for å regne med en viss handelslekkasje herfra til Hønefoss. Hønefoss´ 
innflytelse strekker seg trolig også noe lenger oppover i Hadeland” 
 
”Konsentrasjon av handel gir størst attraktivitet og dermed sannsynligvis størst mulighet 
til å vinne konkurransen om den mest attraktive handelskapitalen. Det vil også trolig gi 
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“Området mellom Storgata/Osloveien, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg og 
Industrigata er den mest tilgjengelige delen av Hønefoss. Etablering av handel og større 
arbeidsplasskonsentrasjoner innenfor dette området vil kunne bidra til å redusere samlet 
transportomfang i Hønefoss, samt gi bedre muligheter for kollektivbetjening og økt bruk av 
gange/sykkel.” 
 
Asplan Viak anbefaler å konsentrere arbeidsplasser og handel i det historiske sentrum og flytte 
plasskrevende handel og hvitevarer/brunvarer ut av byen fordi den uansett krever bil og derfor 
bidrar til økt trafikk i sentrumsområdene. Samtidig påpeker de at bransjeglidning kan gjøre dette 
skillet vanskelig i plansammenheng.  
 

 
Figur 22: Illustrasjon av hovedgrep i Hønefoss (Kilde: Asplan Viak AS) 
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Figur 26, Diagram av veisituasjon som omtalt i analysen.   

Innsamling av data 

Kilder: 
• Trafikk: ”Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Hvervenmoen 

Næringsområde” utarbeidet av Asplan Viak. Denne er basert på tidligere 
trafikkanalyse for Hvervenmoen, utarbeidet av COWi 2009, Konsekvensutredning 
i forbindelse med Krakstadmarka, COWI 2012 og ”Ny E16, konsekvenser for 
Hønefoss” utarbeidet på oppdrag av Statens vegvesen.  

Influensområde: Planområdet med omkringliggende vegnett. 

• Metode, kriterier for arbeidet 
Utredningstema i henhold til planprogrammet:  

o Det må utarbeides en transportanalyse som vurderer foreslått virksomhet opp mot 
Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. I denne analysen må 
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 Figur 49, Temautredning VA (Kilde: VA og overvannsløsninger for Hvervenmoen, Asplan Viak AS) 
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379 GRUSUTTAK HENSMOEN - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 12/3201  Arkiv: REG 379  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for plan, 379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak, datert 

18.09.13, fastsettes. 

Sammendrag  
Formannskapet vedtok 14.05.13, sak 61/13, oppstart av arbeid med områderegulering 379 

«Hensmoen grusuttak». Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og etablering av grusuttak. 

John Myrvang AS ønsker utvidelse av sitt grusuttak på Hensmoen. Samtidig ønsker også 

NorStone AS etablering av grusuttak på nabotomta. Dette inngår i en felles 

detaljreguleringsplan. Planområdet er avsatt til masseuttak i kommuneplanen og 

planarbeidet følger opp § 3 i kommuneplanbestemmelsene om at det må utarbeides 

reguleringsplan med konsekvensutredning før utviding eller etablering av masseuttak kan 

finne sted.  

 

Det kom inn totalt 13 uttalelser til oppstarten og høringen av planprogrammet. I tillegg er 

det kommet tre uttalelser utenfor høringsperioden som også er vurdert. Uttalelsene 

omhandler blant annet støy, støv, rystelser, redusering av areal til friluftsliv og krav om 

vurdering av alternative lokaliseringer. En stor andel av uttalelsene er bekymringer fra 

naboer. Det er foretatt noen justeringer av planprogrammet som følge av innkomne 

uttalelser. Dette går fram av forslagsstillers kommentarer. Se kapittel 4 i planprogrammet. 

Rådmannens kommentarer vises i vedlegg 2.  

 

Innledning 

Forslagsstillerne ønsker å utvide arealet hvor det skal tas ut grus. Området som foreslås er i 

tråd med området som er avsatt til masseuttak i kommuneplanen, med uttak av et lite 

område i sør.  

 

I høringsperioden har det ikke kommet fram nye avgjørende forhold. I oppstartssaken ble 

det avgjort at planavgrensinga skulle innskrenkes i nordøst for å få en 80 meter bred 

buffersone mot næringsområdene i nordøst.  
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I denne saken må storsamfunnets behov for byggeråstoff avveies mot lokalsamfunnets 

ulemper. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i møte 14.05.13, sak 61/13, oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for Hensmoen grusuttak, samt å legge forslag til planprogram ut på 

offentlig ettersyn.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er grustak og friluftsområder i planområdet. Området brukes til orientering, turgåing og 

lek. Nordøst for området er det næring, industri og boliger. I sør, sørvest og vest er det 

boligområder. 

 

På NGU sine kart som viser grusressurser har ressursen i området nasjonal verdi.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som et privat forslag til detaljregulering. Asplan Viak fremmer planen på 
vegne av John Myrvang AS og NorStone AS.  
 
Kart på side 7 i planprogrammet viser planavgrensning. Området omfatter arealet som er 
avsatt til masseuttak i kommuneplanen, med unntak av et lite område i sør. Mot 
næringsområdet i nordøst er det en buffersone på 80 meter, i samsvar med 
kommuneplanen.  
 

Endringer i planprogrammet etter oppstart 

Hovedtemaene som skal utredes er stort sett de samme som ved varsel om oppstart. Det er 

gjort noen endringer og tilføyinger til planprogrammet for å følge opp innkomne uttalelser 

og kvalitetssikre planprogrammet. 

 

Planavgrensinga er endelig avklart etter høringsperioden etter oppstart. Avgrensinga er 

innskrenka mot industriområdet i nordøst, slik at det blir en buffersone på 80 meter 

mellom uttaket og industriområdet.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er hele området, med unntak av små områder 

sør i planområdet, avsatt til masseuttak med bestemmelse om at det skal utarbeides 

reguleringsplan med konsekvensutredning ved utvidelse av eksisterende eller etablering av 

nye uttak. Områdene i sør som ikke er avsatt til masseuttak er LNF-områder.  
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I saksframlegget til oppstart av planarbeidet ble det feilaktig opplyst at planområdet er 

avmerka i Grønn plakat for Hønefoss som område med stor verdi. Planområdet inngår ikke i 

avgrensinga for Grønn plakat.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 7 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at i tillegg til de ordinære 

høringsperiodene vil det underveis i utarbeidelsen av planforslaget tas kontakt med lag og 

foreninger som antas å bli særlig berørt. Det skal også avholdes et åpent møte under høring 

og offentlig ettersyn av planforslaget.  

 

Alternative løsninger 

Alternative planavgrensinger er vurdert i perioden fra forhåndshøring til fastsetting av 

planprogram. Etter forhåndshøringa ble områdene rundt Storetjern og Lilletjern tatt ut. 

Etter oppstartssaken har avgrensinga blitt innskrenket mot næringsfeltet i nordøst.  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Rådmannens generelle vurdering er at uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. I konsekvensutredninga avdekkes det hvilke konsekvenser tiltaket vil få for de 

ulike utredningstemaene nevnt i planprogrammet. I reguleringsplanen og i driftsplanen skal 

det settes krav om avbøtende tiltak, etappevis istandsetting underveis i driftsperioden og 

istandsetting ved sluttavvikling av uttaket. Kravene utformes i løpet av planprosessen. 

 

Rådmannens vurdering av forslagsstillers kommentarer til uttalelser innsendt etter oppstart 

og i perioden mellom forhåndshøring og oppstart er vedlagt som vedlegg 2.  

 

Kommunedelplanvedtak 1994 

I to av innspillene stilles det spørsmål om vedtaket av kommunedelplan for Hønefoss i 1994. 

Dette er det første vedtatte plankartet hvor området på Hensmoen er avsatt til masseuttak. 

Rådmannen ønsker i utgangspunktet å holde dette temaet utenfor 

reguleringsplanprosessen, men tror likevel det er hensiktsmessig å informere om 

rådmannens behandling av spørsmålene. Vedlagt ligger brev adressert til 

Miljøvernforbundet Hønefoss v/ Eva Liell, datert 09.09.13. I brevet forklares prosessen fram 

mot vedtaket i 1994.  

 

Kommuneplanen er vedtatt tre ganger etter 1994, med området på Hensmoen som område 

for masseuttak.  
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Vurdering av planen og programmet 

Rådmannen mener at hovedutfordringa i denne planen er å kombinere bolig og grusuttak i 

samme område. Dette krever gjennomtenkte krav til avbøtende tiltak og etappevis 

istandsetting underveis i driftsperioden.   
 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 

ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger. Dette er omtalt på side 28 

under 5.1 Lover og på side 30 under utredningstema Naturmiljø.  
 

Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere 

spesifikt i dette saksfremlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet 

mener rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida, at de temaer som bør utredes i 

prosessen er godt ivaretatt og at planprogrammet oppfyller kravene i forskrift om 

konsekvensutredninger § 9. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes og danner 

grunnlag for det videre planarbeidet.   

 

Saksdokumenter 

1. Planprogram, 18.09.13. 

2. Sammendrag av innkomne uttalelser med forslagsstillers og rådmannens 

kommentarer 

3. Saksprotokoll ved oppstart i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 22.04.13, 

sak 61/13.* 

4. Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 14.05.13, sak 61/13.* 

5. Saksfremlegg ved oppstart.* 

6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 08.06.13.*  

7. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 16.07.13.* 

8. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 03.07.13.* 

9. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 27.07.13.* 

10. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 07.08.13.* 

11. Uttalelse fra Ringerike kommune, miljørettet helsevern, datert 08.08.13.* 

12. Uttalelse fra Norsk bergindustri, datert 05.08.13.* 

13. Uttalelse fra Ringerike venstre, datert 06.08.13.* 

14. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, datert 07.08.13.* 

15. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert.* 

16. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, datert 12.07.13.* 

17. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, datert 08.08.13.* 

18. Uttalelse fra Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen, datert 08.08.13.* 

19. Uttalelse fra Norges miljøvernforbund, nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen, 

datert 14.01.13.* 

20. Uttalelse fra Norges miljøvernforbund, datert 13.05.13.* 

21. Uttalelse fra Harry Dahl, datert 24.04.13.* 
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  Sak 109/13 s. 5 
 

   

 

22. Brev fra kommunen til Miljøvernforbundet v/Eva Liell, 09.09.13.* 

Brevets vedlegg oversendes ved henvendelse til saksbehandler. 

 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 

 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler: Ingeborg Faller 
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FORORD 
John Myrvang AS og NorStone AS har startet arbeidet med å utarbeide en felles 
reguleringsplan for sand og grus på Hensmoen. Planen fremmes som privat forslag til 
detaljregulering for eksisterende og fremtidig grusuttak avsatt i kommuneplanens arealdel. 
Formålet med planarbeidet er å sikre grusressursen, som er registrert som nasjonalt viktig i 
NGU’s grus- og pukkdatabase, legge til rette for et forutsigbart og langsiktig uttak samt å 
ivareta hensynet til miljø og samfunn. 

Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav om konsekvensutredning. Dette innebærer 
at det i tilknytning til varsling om oppstart ble utarbeidet forslag til planprogram. Hensikten 
med planprogrammet er å avklare premisser for planarbeidet og utredningsbehov. 

I forkant av den formelle planprosessen med regulering av grusuttaket på Hen ble det etter 
avtale med Ringerike kommune utarbeidet en forstudie for videre uttak av grusressursen på 
Hen. Forstudien presenterte to ulike uttaksalternativer. Alternativ 1 omfattet en utvidet 
uttaksgrense i nord i forhold til kommuneplanen, mens alternativ 2 i hovedsak samsvarer 
med areal avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. Tiltakshaverne har besluttet å gå 
videre med uttaksalternativ 2 i planprogrammet.  Alternativ 1 er således ikke er en del av 
dette planprogrammet og etterfølgende med reguleringsplan og konsekvensutredning.  

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 1. juni til 8. august 2013. 
Det er kommet inn i alt 13 merknader. I perioden mellom høring av forstudien og høring av 
planprogram kom det inn 3 høringsuttalelser som også kort er referert og kommentert. Hvilke 
merknader som er hensyntatt i planprogrammet fremkommer i kapittel 4.  
 
Planprogrammet er utarbeidet av Asplan Viak AS i samråd med John Myrvang AS og 
NorStone AS. Grunneierne har også vært involvert i arbeidet.  

 

Sandvika, 18. september 2013 

 

 

 
 
Hjalmar Tenold 
Oppdragsleder 

 
 
Tiffany Nygård 
Prosjektmedarbeider 
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1 OM PLANARBEIDET 

1.1 Bakgrunn og formål 
Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å sikre areal for fremtidige sand- og steinressurser 
satt av til nåværende og fremtidig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike 
kommune 2007-2019. Arealet sikres ved at det fremmes privat forslag til detaljregulering for 
eksisterende virksomhet og fremtidig masseuttak. Formålet er også å ivareta hensynet til 
miljø og samfunn jf. plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
Heen Grustak ligger på Hensmoen, 6 km nord for Hønefoss. Området knytter seg til 
hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16. Adkomst til uttaksområdet er fra Nymobakken. 
 

 
Figur 1: Planområdet ligger på østsiden av Begna ca. 6 km nord for Hønefoss. Tiltakets lokalisering er vist med 
sort sirkel 

Virksomheten ble etablert i 1935, og drives i dag av John Myrvang AS på gbnr. 271/8. 
Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større 
betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo-regionen. Grustaket leverer tilslag til 
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betong- og asfaltproduksjon og har også spesialisert seg på rund natursingel og rund 
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Årlig uttaksmengde er 
200 000-250 000 tonn. 

Heen Grustak har i dag 16 årsverk, herav 7 egne ansatte sjåfører. I tillegg er det 3 
industribedrifter innenfor planområdet som til sammen sysselsetter 55 personer.  

 
Figur 2: oversikt over deler av dagens uttaksområde, sett fra øst mot vest. 

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med grunneier på tilgrensende 
eiendom gbnr. 92/2/2. NorStone AS er Norges største produsent av pukk- og grusprodukter 
og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre 
spesialprodukter. NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk- og grusprodukter 
i en rekke ulike sorter og kvaliteter fra deres produksjonssteder. 

Landbruksdepartementet ga i juni 1978 konsesjon i henhold til konsesjonsloven for uttak av 
sand på del av gbnr. 92/2.  Arealet inngår i planområdet. Ringerike kommunestyre anbefalte i 
mars samme år Landbruksdepartementet om å gi konsesjonen.  Etter gjeldende regelverk 
må det imidlertid innhentes ny driftskonsesjon etter minerallovens § 43. 

1.1  Krav om konsekvensutredning 
For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
utarbeides planprogram som grunnlag for planarbeidet (Plan- og bygningslovens § 4-1). 
Reguleringsplanen skal inneholde en planbeskrivelse med konsekvensutredning av planens 
virkninger for miljø og samfunn. 

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes etter forskriften:  

”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse”. 

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at volumet av resterende uttaksområde er 
anslått til ca. 30 millioner faste m3. 

I henhold til forskrift om kvensutredninger § 8 skal planprogram forelegges Direktoratet for 
Mineralforvaltning til uttalelse før fastsetting. I tillegg er Direktoratet for Mineralforvaltning 
høringspart. Planprogram fastsettes av kommunen jf. forskrift om konsekvensutredninger § 
7. 
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2 PLANOMRÅDET OG TILTAKET 

2.1 Innhold og avgrensning 
Planområdet består i dag av grustak og industrivirksomhet knyttet til driften av grustaket, i 
tillegg til skogsområder. Nærhet til E16 gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn 
til transport ut til forbrukerne. 

Asplan Viak vil stå for planarbeidet på vegne av John Myrvang AS hvor Erik Chr. Heen er 
grunneier (gbnr. 271/8) og for NorStone AS hvor Sven Brun er grunneier (gbnr.92/2/2). I 
tillegg til ovenfor nevnte eiendommer vil næringsområde gbnr. 271/286 hvor John Myrvang 
AS er hjemmelshaver, deler av Nymobakken samt boligtomten gbnr. 271/122 som grenser til 
masseuttaket inngå i planområdet, se figur 3 nedenfor. 

 
Figur 3: Forslag til planområde er i hovedsak avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanens 
arealdel.  

På bakgrunn av utarbeidet forstudie for videre uttak av grusressursen på Hen samt 
innkomne høringsuttalelser og dialog med Ringerike kommune, er det avklart at forslag til 
planområde som vist i figur 3 kan danne grunnlag for det videre planarbeidet. 

Avgrensningen inkluderer: 
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1. Uttaksområdet tilsvarer arealer avsatt i kommuneplanen til nåværende og fremtidig 
masseuttak  

2. En mindre utvidelse i sør som er avsatt til LNF-område i kommuneplanen. 
3. Buffersone på 80 meter mellom uttaksområdet og industriområdet i nordøst 

opprettholdes i planforslaget i henhold til kommuneplanen. 
4. Planen skal inkludere område for råstoffutvinning og næringsbebyggelse på gbnr. 

271/286 

Oppstart av planarbeidet er vedtatt i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning i møte 
22.4.2013 og i Formannskapet 14. mai 2013. 

 
Figur 4: Dagens situasjon og forslag til planområde med rød stiplet linje. Planområdet grenser til skogsområder. 
Nord for området ligger Hensmoen industriområde, øst for området E16 og sørøst for området ligger boligområde 
på Nymoen. Boligområde på Hen ligger vest for planområdet, mens boligområde på Vågård ligger nordøst for 
planområdet.  
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2.2 Tiltaket 
Det lages én felles reguleringsplan for areal vist i figur 3. Det tas sikte på at planområdet 
reguleres til følgende hovedformål: 

 Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning og næringsbebyggelse  
 Samferdselsanlegg og infrastruktur: veg og adkomstforhold 
 Grønnstruktur: blant annet for å sikre skråning mot Begna 

 
Hovedinnhold i planen er regulering av område til råstoffutvinning. Adkomst til området vil 
være fra Nymobakken som i dag. 

Uttaksdybde 
John Myrvang AS tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170, det vil si at det i dag er ca. 
30 meters dybde i grustaket. For en maksimal utnyttelse av ressursen vil det vurderes 
muligheten for å øke uttaksdybden ned til kote 150 eller dypere. Gunnvannsspeilet skal 
beskyttes ved at det avsettes tilstrekkelig avstand mellom uttaksnivå og grunnvannsspeil. 
Uttaksdybden vil avklares nærmere i planarbeidet.  
 
Volum  
Planområdet er beregnet til å inneholde ca. 45 millioner tonn. Forutsetningen er uttak ned til 
kote 150 innenfor det arealet som er avsatt til eksisterende og fremtidig uttaksområde for 
råstoffutvinning i kommuneplanen. 
 
Tidsperspektiv 
Dagens virksomhet på Hensmoen tar ut mellom 200 000 og 250 000 tonn pr år.  En ny aktør 
i tillegg vil trolig øke uttaksmengden med 100 000 tonn slik at totalt uttak vil ligge på ca. 350 
000 tonn pr år.  Med volumer som nevnt ovenfor vil driftsperioden strekke seg over mange år 
og uttaksmengden vil sannsynligvis øke ytterligere.  Gitt et gjennomsnittlig årlig samlet uttak 
på 500 000 tonn vil levetiden være 90 år. Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og 
vil derfor være usikker. 
 
Gjennomføring, istandsetting og etterbruk 
For å ivareta den naturlige skråningen og «platåkanten» mot Begna skal reguleringsplanen 
beskrive hvordan dette blir ivaretatt. 
 
Tre traséer for eksisterende kraftlinjer berører planområdet (se fig 4).  I reguleringsplanens 
beskrivelse skal det fremkomme hvordan sanduttaket kan gjennomføres uten at det vil gå på 
bekostning av strømtilførsel til abonnentene.  Arbeidet gjøres i samarbeid med 
energiselskapet. 
  
Den lange tidshorisonten tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket 
er ferdig tatt ut. Mulig etterbruk kan imidlertid, avhengig av kommunens behov, for eksempel 
være utbyggingsområder (næring/industri), deponiområde eller LNF/friluftsområde. 
Kommuneplanen er det rette verktøyet for å avklare etterbruken på grunn av den lange 
driftsperioden. 
 
Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand.  Det skal vises 
hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet skal gjennomføres. For sand/grus er det 
viktig å ha tilgang til store områder for å kunne blande ulike kvaliteter til ulikt forbruk/produkt. 
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2.3 Geologi – ressursens kvalitet 
For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste 
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et 
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig, 
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en 
spesiell koding og er klassifisert ut fra gitte kriterier som nevnt nedenfor.  

Forekomster av nasjonal interesse: 

 Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.  
 Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.  
 Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år. 

 
Forekomster av regional interesse: 

 Forekomster med mulighet for leveranser til en større region  
 Forekomster med mulighet for leveranse per båt  
 Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.  
 Forekomster med spesielt god kvalitet til veg- og betongformål. 

 
Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus 
fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål.  

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig. 
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3 FORHOLDET TIL GJELDENDE 
KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN 

Innenfor foreslått planområde er gbnr. 271/8 avsatt til nåværende og fremtidig område for 
råstoffutvinning samt LNF-områder i gjeldende kommuneplan (vedtatt 30.08.07). 
Tilgrensende eiendom gbnr. 92/2/2 er avsatt til fremtidig område for råstoffutvinning og LNF-
områder. Gbnr. 271/286 er avsatt til industri, mens boligen på gbnr. 271/122 er vist som 
LNF-område. Planområdet grenser til LNF-områder og er uregulert. 

Figur 5: Utsnitt av kommuneplanen. 

Storetjern

Hen

Vågård

Nymoen

Eksisterende 
uttaksområde

Fremtidig  
uttaksområde
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4 HØRING 
Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige 
myndigheter i perioden 1. juni til 8. august 2013. I løpet av høringsperioden kom det inn 13 
uttalelser. I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogrammet kom det inn 
3 høringsuttalelser. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med tiltakshavernes 
kommentar. 

Offentlige instanser 
Nr. Uttalelse fra Datert 
1 Fylkesmannen i Buskerud  08.06.2013 
2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 16.07.2013 
3 Direktoratet for mineralforvaltning 03.07.2013 
4 Statens Vegvesen 25.07.2013 
5 Jernbaneverket 07.08.2013 
6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013 
 
Organisasjoner og næringsliv 
Nr. Uttalelse fra Datert 
7 Norsk Bergindustri 05.08.2013 
8 Ringerike Venstre 06.08.2013 
9 Miljøvernforbundet Hønefoss  07.08.2013 
 
Private  
Nr. Uttalelse fra Datert 
10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert 
11 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013 
12 Berit og Jan Heen  08.08.2013 
13 Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen 08.08.2013 
 

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om 
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram:  

Nr. Uttalelse fra Datert 
14 Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og 

Nymoen  
14.01.2013 

15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013 
16 Harry Dahl 24.04.2013 
 

4.1 Generelle/felles kommentarer til innkomne uttalelser 
Mange av uttalelsene til private og organisasjoner er negative til det påbegynte planarbeidet, 
og begrunner dette med blant annet hensynet til støy/støv, friluftsliv, bebyggelse og nærmiljø 
samt at det rettes kritikk til kommunens medvirkningsprosess da arealet ble avsatt til 
masseuttak i kommuneplanen. Det stilles også krav om at tiltakshaver skal utrede 
lokaliseringsalternativer.  

Oppstart av planarbeidet er godkjent/vedtatt i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning i 
møte 22.4.2013 og i Formannskapet 14. mai 2013. Tiltakshaverne fikk da aksept for å starte 
planlegging i henhold til kommuneplanen.  

Side 268 av 500



PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 13 
 

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS 
 

Nedenfor kommenteres et utvalg av tema som tas opp av flere av høringsparter (private og 
organisasjoner). For øvrig vises det til forslagsstillers kommentar til de enkelte 
høringsinnspillene. 

Støy og støv 
Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 
tiltak skal innarbeides i planforslaget. 
 
Tap av friluftsområde 
Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et utredningstema i konsekvensutredningen. 
Tiltakshaverne mener at resterende friluftsareal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og 
friluftsliv.  
 
Krav om utredning av alternative lokaliseringer 
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i 
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på 
kommuneplannivå. 

4.2 Oversikt over merknader som er hensyntatt og innarbeidet i 
planprogrammet 

Følgende punkter er innarbeidet i planprogrammet som følge av offentlig ettersyn: 

 Kapittel 5.3 er supplert med viktige overordnede føringer som er påpekt av 
Fylkesmannen 

 Kapittel 6.2 Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger knyttet til barn og 
unges interesser 

 Kapittel 6.3 Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og 
naturmangfold knyttet til Storetjern og Lilletjern. Det skal redegjøres for hvordan 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert 
og fulgt opp. 

 Kap. 6.8 Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengelighet til 
kollektive transportmidler og gang- og sykkelveier 

4.3 Sammendrag og kommentarer 
1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.13:  

Miljømessige forhold: 

 Nasjonale føringer 
Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006-2007) 
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av 
planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger 
opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil 
kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig 
utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.  
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 Landskap 
Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger 
ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner. 
Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle 
avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som 
en overordnet føring i planprogrammet. 
 

 Nærmiljø og friluftsliv 
Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir 
vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot 
uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er 
avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner. 
Den oppdaterte støyretningslinjen T-1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder, blant 
annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den anbefalte 
støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i planarbeidet. 
 

 Naturmiljø 
Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette 
blir synliggjort i planprogrammet. 
Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i 
influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyttet til 
tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av 
naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske 
verdier. 
 

 Forurensning 
Det forutsettes at det blir gjennomført en nærmere vurdering av utslippsforholdene, og om 
det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30-2 i Forskrift om begrensing av 
forurensinger. 
Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T-1442/2012. 
Eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen.  
 

 Vann 
Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene 
inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.  
 

 Transport 
Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmidler og gang- og 
sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i 
planprogrammet. Det er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier skal 
vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interesser.  
 

 Sikkerhet og istandsetting 
Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne 
interesser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis 
istandsetting.  
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Landbruks- og næringsmessige forhold: 

Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.  

Forslagsstillers kommentar: 

Fylkesmannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i 
forurensningsforskriften (Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel) vil 
ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig. 

 

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:  

Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner 
innenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert 
forslag til budsjett, og Fylkeskommunen vil foreta registreringer så snart de har ledig 
kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.  

Forslagsstillers kommentar 

Arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.  

 

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), dato 03.07.13: 

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap 
som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av 
forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når 
reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før 
godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om 
driftskonsesjon. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon 
for sitt uttaksområde.  Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan.  Planen 
skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense-sonen» ned til et felles bunn-nivå, og på 
en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift.  Tiltakshaverne mener 
imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge 
reguleringsplanforslaget på høring, men vil vurdere det i løpet av planprosessen.  

 

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13: 

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de 
trafikkmessige virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk og 
sikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet 
medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette 
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ivaretas i planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- 
eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.  

I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning 
(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planleggingen.  

Statens vegvesen forutsetter at LNFR-området mellom det nye og eksisterende 
reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med 
oppstart av planarbeidet.  

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelser/vibrasjoner som følge av drift 
av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.  

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende 
tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, trafikksikkerhet og kapasitet/utforming 
av kryss.  

Forslagsstillers kommentar: 

80 meter buffersone i LNF-området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av 
planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013. 

Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak da sprengning ikke inngår 
i driften. 

 

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13: 

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt 
nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes 
utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser for 
jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle rystelser/utglidninger 
mot jernbanen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den 
naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares 
slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen. 
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.  

 

6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13: 

Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utredning angitt i 
planprogrammet, men presiserer at Miljø- og helsekravene og administrative krav til 
eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder 
ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av alle typer virksomheter og 
eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft, 
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jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra 
denne type virksomheter. Det anmodes derfor om at disse temaene ses spesielt på.  

Forslagsstillers kommentar: 

Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i 
planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak. 

 

7. Uttalelse fra Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:  

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte 
for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største 
grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at disse ressursene sikres og tas ut på en 
samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i 
konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne 
gode avbøtende tiltak som vil bidra til at både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine 
interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til orientering. 

 

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:  

 Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet. 
 Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder 

utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000: 
Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer. 

 Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbakeføres til naturlig tilstand når 
virksomheten avsluttes.  

 Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske 
interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene 
tilfaller andre kommuner? 

 Skapes så mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter 
Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter? 

 I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av 
befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger forsvinner der folk bor er det et 
folkehelseproblem. 

 Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne 
mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha 
endret seg. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av 
alternative lokaliseringer er uaktuelt. 
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Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand. 
 
Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningstema i 
konsekvensutredningen. 
 
 
9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, dato 07.08.13:  

 Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000, og det bes om at Ringerike 
kommune sørger for at Norstone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å 
vurdere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i 
planprogrammet. 

 Ringerike kommune neglisjerte plan- og bygningsloven under planendringen av 
Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å 
sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke 
vernet om sine interesser.  

 Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. Endelig 
plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjern er meget viktig for 
lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på 
samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden. 

 Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8-12  
 Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og området er en viktig lokalitet innen 

kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale hensyn i 
planprogrammet jfr. Pbl. § 11-1.  

 Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA 
Utredning (Lars Erikstad) vises det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU 
utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater 
opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.  

 Det er viktig at kulturminnene ivaretas, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant 
annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien. 

 Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur- og 
friluftsinteressene på Hensmoen. 

 Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest 
populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.  

 Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T-1442/2012. 
 Myrvang har plassert et sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket. 

Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy- og 
støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks 
stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring. 

 Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i 
nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv- og støyproblematikk i sitt 
nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som 
støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken. 

 Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.  
 Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på 

grunnvannet.  
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 I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet. 
Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt 
naturen for øvrig ikke blir berørt.  

 Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirektivet samt regjeringens 
miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen. 

 Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes. 
Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides. 

 Den visuelle konsekvensen av masseuttakene må dokumenteres samt hvordan 
driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de 
avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.  

 Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.  
 Det må kreves istandsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut. 
 Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen 
 Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende. 

Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende for sikkerhetstiltakene ved at det 
for eksempel etableres gang- og sykkelveier og at transport går utenom 
boligområder. 

 Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra 
lastebillass med sand og grus må utredes.  

 Geoteknisk ekspertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning, 
stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen 
mot boligene langs Begna og Hensfossen. 

 Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye 
bruksfrekvensen.  

 Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.  
 Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette 

landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny 
fotballplass. 

 Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene, 
klimaendringer og støy- og støvplager er uakseptabelt.  

 Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags 
maskiner og utstyr som brukes i produksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og 
dens beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av 
driften. 

 Konkrete støy- og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og 
reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy- og støvanalyser. 
Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene. 
Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av 
alternative lokaliseringer er uaktuelt. 

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8-12, og er tatt inn i kap. 6.3 Naturmiljø 

Tiltakets nær- og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D-modell for 
eksisterende og fremtidig situasjon. 
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Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).  

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette 
arealet vil nødvendig areal for buffersoner/vegetasjonsskjerm avsettes.  

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere 
etappemessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne 
blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet 
skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen. 

Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema. 

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av 
skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed 
unngås eventuell utglidning. 

Barn og unges interesser vil omtales under kap. 6.2 nærmiljø og friluftsliv. 

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven. 

 

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert: 

 Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt 
 Det er lite fremtidsrettet areal-, miljø- og boligpolitikk å gå for et masseuttak på denne 

moen som aldri kan erstattes. 
 Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne 

på Vågård  
 Ekstremvær og økt vind og nedbør vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på 

Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid. 
 Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres 
 Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er tatt ut av planprogrammet.  

Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig vedtak. 
 Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes 

overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil påføre oss 
store belastninger i form av støy, støv og CO2-utslipp over flere år? 

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle 
protester (kart vedlagt med nummerering 1-7): 

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra 
Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og 
støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er 
nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning på grusbilene, da steinsprut 
og støv påvirker myke trafikanter. 

2. Punkt 2-7: Foreslår en støy-, støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80 
m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som blir 
benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare 
Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern 
for mulig uttapping av vann. 
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3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrelsen i 
tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke blir 
noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått. 

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være 
villige til å redusere en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense 
med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme 
beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus. 

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare. 
Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går 
også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig. 

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest- for den gamle fotballplassen, som 
også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter 
min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren 
provokasjon ovenfor beboerne i dette området. 

7. Punktet sammenfaller med punkt 2. 

 

 
Forslagsstillers kommentar: 

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å 
revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt 
uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil bestemme 
hvordan uttaksflaten skal istandsettes. 

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette 
arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løpet av 
planarbeidet.  
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Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte 
på slutten av 1970-tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i 
2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de 
siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.  

 

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13: 

 Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer 
med stier.  

 Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes 
 Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss. 

Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gamle 
Hen-saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til 
Nymoen ved å følge grustak-kanten. 

 Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses 
som unødvendig. I helgene må det være stille. 

 Støyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy- 
og støvmåling nær bebyggelsen? 

 Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei 
 Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pris på 

eiendommen og mye vanskeligere å selge. 
 Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på 

arealødeleggelsene 
 Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel 

løsning 
 Bør det være noen åpne møter med naboene? 
 Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5-2013 som er 

gjeldene? 
Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaverne har til hensikt å reetablere stier der grusuttaket fjerner viktige 
tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønsker å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt 
uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som 
kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp 
flere skilt for å imøtekomme denne kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som 
gagner flest mulig.  

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 
tiltak skal innarbeides i planforslaget.  

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde. 

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet 
av planarbeidet. 

Alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et aktuelt alternativ og er ikke en del av 
denne planprosessen.  
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12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13: 

Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og 
Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt deres innspill av 
10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.  

 Referat fra innspill av 10.12.2012:  
Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av 
eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som grunneier/John 
Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende dersom 
området omreguleres i så stor grad som forslaget viser. 

De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset område. 
Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en tinglyst 
leieavtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda større 
grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste leieavtalen (fra 
1995) ble formelt behandlet i kommunen. 

Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det 
fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes 
at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det være 
særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt. 

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære 
turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen 
behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes 
interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket. 

 Referat fra innspill 08.08.2013:  
Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Hen grustak utvides. 
Det vises igjen til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av festekontrakt med 
Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette spørsmål. 

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og 
støv. 

Kommunens manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i 
kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes at 
denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt 
boligområde i fremtiden. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende 
kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og 
friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable 
støy- og støvforhold skal vurderes.  

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne 
at det tas kontakt med kommunen.  
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Det vises for øvrig til forslagsstillers kommentarer til merknad 14 og 15. 

 

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 08.08.13:  

 Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det 
er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler. 

 La oss beholde våre grønne lunger; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette 
grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss. 

 Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for 
grustaket? 

 Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon! 
 Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe 

positivt ved denne utvidelsen. 
 Spesielt i vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, mot E16 og mot 

Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved 
nedhugging av trær.  

Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet: 

 Mer trafikk – Vågårdsveien-Industriveien-E16 
 Lite oversikt i krysset Hensmoen-E16 
 Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker 
 Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos 
 Nedsatt verdi på boligene 
 Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv 

og forurensning 
 Eksisterende grustak; ca. 1,5-2 km i omkrets, ca. 30 m dypt 
 Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på 

kryss og tvers – stiene har sine navn og historier 
 Våren 2013: Første gang satt opp advarende skilt rundt eksisterende grustak 
 Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor 

innerst i bygda! 
 Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte 
 I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp 

en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke 
enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 
tiltak skal innarbeides i planforslaget. 

  

Side 280 av 500



PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 25 
 

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS 
 

14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og 
Nymoen, dato 14.01.13:  

 Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom 
statlig vern av våtmarksområdet. 

 Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning: 
drikkevannskilde (Storetjern), badeplass (Vesletjern), bær- og soppsanking, 
orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning, 
by- og tettstedsnært. 

 Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens 
strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk 
mangfold. 

 Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak. 
Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk 
mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette. 

 Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på 
Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi. 

 Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen 
av istidene. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 6.3 Naturmiljø 
er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til Storetjern og 
Lilletjern. 

 

15. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, dato 13.05.13:  

 Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for 
hvordan et LNF-område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en 
kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det. 

 Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet 
krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har krav 
på.  

 Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for 
tidligere vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§ 
24 og 25.  

 Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante 
dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som 
er fastsatt i Offentleglova § 31. 

 Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall 
(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under grustaket 
og avrenning kan medføre akutt forurensning. 

 Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs 
uttaksområdet. 
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 Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til 
idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt opp 
en «Lavvo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere 
kommuneplanprosess må rettes til kommunen. 

Det er satt opp skilt langs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid 
gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av 
tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.  

 

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:  

 Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og 
Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden (Storetjern) 
for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på våren, og 
området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS grustak 
reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke forenelig 
med grustak midt inne i et boligområde. 

 NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfører at 
innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på 
moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.  

 Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grustaket til 
Myrvang. 
 

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og 
utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien, 
Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. Se kart nedenfor. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå 
videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien. 

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adkomst inn til friluftsområdet på Hensmoen via 
buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF-område i 
kommuneplanen. 
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5 OVERORDNETE LOVER, FORSKRIFTER OG 
RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET 

I konsekvensutredningen skal det gjøres rede for forholdet til nasjonale miljømål, 
retningslinjer og bestemmelser og hvordan planforslaget har tatt hensyn til disse. 

5.1 Lover  
Plan- og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn. 

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) sikrer blant annet Direktoratet 
for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at 
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk 
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften. 

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf. 
undersøkelsesplikten § 9. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og 
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8-12). 

5.2 Forskrifter 
 Forskrift om konsekvensutredninger 
 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 
 Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen 
 Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driftsperioden. 

5.3 Retningslinjer og overordnede føringer 
 T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
 T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
 T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 

resolusjon 24. juni 2011 
 St. meld. Nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
 Den europeiske landskapskonvensjonen 
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6 VIKTIGE HENSYN OG UTREDNINGSBEHOV 
Konsekvensutredningen skal vurdere konsekvenser av tiltaket som beskrevet i kapittel 2.2 
opp mot dagens situasjon. Temaene som skal konsekvensutredes omtales nedenfor. 

Det foreligger ingen alternative lokaliseringer til grusuttaket. 

6.1 Landskap 
Generelt 
Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 
opplevelse av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som 
følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra 
omgivelsene (nær- og fjernvirkning). 
 
Metode 
Arbeidet blir utført med bakgrunn i befaring, registreringer, kartmateriale, flyfoto og bilder, 
samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Landskapet verdivurderes. Omfanget beskriver 
hvor store endringer tiltaket antas å medføre for landskapet i de berørte områdene. 
Omfanget er en kombinasjon av inngrep, synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte 
avbøtende tiltak. Konsekvenser for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil 
medføre i forhold til dagens situasjon ut fra å sammenholde verdi- og omfangsvurderingene.  
Det skal lages en 3D-modell av tiltaket. 
 
Aktuelle problemstillinger 
Nær- og fjernvirkning skal vurderes ved å undersøke hvordan tiltaket ser ut fra bestemte 
standpunkter fra 3D-modellen.  
 
Utredningsbehov 
Det må utarbeides en landskapsanalyse inklusiv 3D-modell som viser nær- og fjernvirkning i 
driftssituasjonen og ved avslutning av uttaksområdet. Utredningen skal beskrive eventuelle 
avbøtende tiltak som kan være istandsetting og sikring av skjermsoner/vegetasjonssoner. 
 

6.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Generelt 
Analysen skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av berørt område. Helse, 
trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. 
 
Metode 
Relevante forhold knyttet til friluftsliv og nærmiljøet skal dokumenteres ut fra foreliggende 
bakgrunnsinformasjon fra offentlige etater, lag, organisasjoner, ressurspersoner, grunneiere 
og naboer, samtaler med kommune samt befaring i området. Influensområdet for 
henholdsvis friluftsliv og nærmiljø skal identifiseres. 

Aktuelle problemstillinger 
Skogsområdet mellom Storetjern og dagens uttaksområde benyttes til friluftsformål og 
orientering. Det går flere skogsbilveger og stier i området som er godt egnet til turgåing. I 
området arrangeres jevnlig tur-orientering, karusell-løp og det tradisjonsrike Jonsokløpet. 
Området er også velegnet til presisjons-orientering. Lilletjern benyttes til bading.  
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Planområdet ligger i nærheten av flere boligområder (Hen, Nymoen, Vågård). Annen 
bebyggelse i nærheten av uttaksområde er Hensmoen industriområde som sysselsetter flere 
personer. 
 
Utredningsbehov 
Utredningen skal dokumentere områdets bruk og tiltakets konsekvenser for friluftsliv og 
nærmiljø og barn og unges interesser.  Fossekallen IL og Ringerike O-lag kontaktes for å 
avklare bruken av området.  
 
Utredningstemaet må ses i sammenheng med kapittel 6.6 om forurensning (støy og støv). 
Avbøtende tiltak må vurderes.  

6.3 Naturmiljø 
Generelt 
Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet 
til de enkelte naturtypene. Kartleggingen fokuserer på spesielt viktige lokaliteter for biologisk 
mangfold. 
 

Metode 
Kartleggingen skal gjennomføres basert på metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) for kartlegging av vilt og biologisk mangfold (DN-håndbok 11-1996, 13-1999, 15-2001); 
se www.dirnat.no.  
 
Eventuelle viktige områder for biologisk mangfold og fauna beskrives, verdivurderes og 
vurderes opp mot foreslått arealbruk. Gjennomgang med kvalitetssikring av eksisterende 
dokumentasjon og nye registreringer i felt gjennomføres.  
 

Aktuelle problemstillinger 
Det er ikke registrert prioriterte naturtyper i kommunens kartdatabase, men Lilletjern er 
undersøkt og identifisert som en naturtypelokalitet; grytehullssjø med intakt lavlandsmyr. 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C).  Lilletjern ligger utenfor planområdet. 
 
Utredningsbehov 
Det må gjennomføres en biologisk kartlegging av de deler av planområdet som fortsatt kan 
ha potensiale for funn av verdifullt naturmangfold. Det skal også gjennomføres kartlegginger 
av vannmiljø og naturmangfold knyttet til Storetjern og Lilletjern. Det skal redegjøres for 
hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert 
og fulgt opp. Det skal gjennomføres viltkartlegging. Eventuelle avbøtende tiltak skal 
vurderes. 
 

6.4 Naturressurser 
Generelt 
Grustaket drives på en ressurs som er viktig for den regionale bygg- og 
anleggsvirksomheten. Eksisterende grustak leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon og 
har også spesialisert seg på rund natursingel og rund elvestein. Totalt leveres over 30 
forskjellige varer fra Heen Grustak. 
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Metode 
Det hentes informasjon fra NGU sin database og det benyttes resultater fra tidligere 
undersøkelser utført av John Myrvang AS / NorStone AS. 
 
 
Aktuelle problemstillinger 
Videre grusuttak vil redusere størrelsen av det kvartærgeologiske landskapsmangfoldet på 
Hensmoen, men dødislandskapet rundt grytehullssjøene Lilletjern og Storetjern, som er 
vurdert å ha nasjonal kvartærgeologisk verdi, ligger utenfor planområdet.  
 
Utredningsbehov 

- Ressursens egnethet som byggemateriale vurderes 
- Det regionale behovet for sand/grus som byggeråstoff beskrives 
- Ressursens kvalitet og størrelse beskrives 
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde beskrives. 
- Eventuelle kvartærgeologiske verdier beskrives 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Generelt 
Det er ikke registrert kulturminner i kommunens kartdatabase. Det skal foretas arkeologisk 
registrering i henhold til kulturminnelovens § 9.  Temaet omfatter automatisk fredete 
kulturminner og nyere tids kulturminner. 
 
Metode 
Det legges opp til at Buskerud fylkeskommune som er kulturminnemyndighet skal 
gjennomføre arkeologisk registrering av planområdet.  
 
Aktuelle problemstillinger 
Kjente kulturminner skal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold knyttet til 
kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved kulturlandskapet 
vektlegges under temaet landskapsbilde.   
 
Utredningsbehov 
Arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltaket skal gjennomføres. Kulturminnelovens § 
9 (undersøkelsesplikt mm) må oppfylles i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.  
 

6.6 Forurensning  
Generelt 
Utredningstemaet skal belyse planforslagets virkning på omgivelsene med hensyn til støy og 
støv.  
 
Metode 
Registreringer, støyberegninger og beskrivelse av støybelastningene fra uttaksområdet 
vurderes opp mot retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). 
Støyberegninger gjennomføres ut fra Nordisk Beregningsmetode for industristøy.  

Forurensningsforskriftens kapittel 30 legges til grunn for støv. 
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Aktuelle problemstillinger 
Utvidelse av grustaket medfører lengre levetid for uttaksområdet og økt produksjonsvolum 
da det blir 2 virksomheter som skal drive parallelt. Dette vil medføre noe økt støy og støv 
over flere antall år som kan virke sjenerende for naboer.   
 
Støv dannes som følge av uttak av sand/grus og intern transport til og fra anlegget og spres i 
nærmiljøet.  
 
Utredningsbehov 
Det er behov for å utføre støyberegninger for samlet aktivitet på området. Det skal utarbeides 
støykotekart. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T-
1442/2012. Tiltak mot støy skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes i planen.  
 
Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. Det skal redegjøres for hvordan støvnedfall 
eventuelt kan være et problem for omgivelsene. 

6.7 Vanntema 
Generelt 
Hensmoen er en stor breelvavsetning bygd opp til marin grense og består av grove, lagdelte 
masser. Lilletjern og Storetjern ligger i dødisgroper som såkalte grytehullsjøer. 
Grunnvannsnivå i avsetningen vil normalt korrespondere med elva (Begna), dvs. ligge noe 
høyere enn elva med en gradient ut mot denne. Langs øvre del av avsetningen ligger Begna 
på ca. kote 147. 
 
Metode 
Det må gjennomføres registreringer med tilhørende analyser. 
 
Aktuelle problemstillinger 
Storetjern som ligger nord for uttaksområdet er drikkevannskilde for ca. 30 husstander. 
Lilletjern er identifisert som en naturtypelokalitet og benyttes til bading. Uttak ned til kote 150 
vil redusere den naturlige beskyttelsen av grunnvannsmagasinet under uttaksområdet. 
  
Utredningsbehov 
Det skal vurderes om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og Lilletjern 
inklusive myrområdene rundt tjernene. Fremtidig uttaksnivå må avklares i forhold til 
grunnvannsnivå og eventuell påvirkning av grunnvannsressursen må identifiseres. Eventuell 
fare for forurensning beskrives i ROS-analysen. 

6.8 Transport og trafikk 
Generelt 
Nymobakken er adkomstveg til bebyggelsen omkring grustaket. All trafikk til og fra grustaket 
går via Nymobakken. Dagens uttak av sand har de siste år ligget på ca 250 000 tonn.  
Omtrent halvparten av uttaksmengden blir levert til bedrifter på Hensmoen (Unicon og 
Spenncon) og den resterende del blir fraktet med bil ut på E16 til forbrukerne.   
 
Metode 
Trafikkmengder beskrives for dagens situasjon og beregnes/vurderes for fremtidig situasjon.  
John Myrvang AS / NorStone AS sine aktiviteter samt eventuell ny fremtidig aktivitet innenfor 
planområdet sees i sammenheng med generell trafikk i området.   
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Aktuelle problemstillinger 
Planforslaget vil medføre økt trafikk med tunge kjøretøy da det er to virksomheter som skal 
drive parallelt. Trafikkbildet vil også vare over flere år. Transport fra anlegget kan medføre 
ulemper for myke trafikanter. Trafikksituasjonen etter at grusuttaket er avsluttet er det ikke 
grunnlag for å gi nærmere vurdering av nå.  
 
 
Utredningsbehov 
Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens og fremtidig virksomhet skal 
beskrives og vurderes opp mot vegens standard. Det skal gjennomføres en vurdering av 
krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket medfører. 
Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveger samt tilgjengelighet til kollektive 
transportmidler og gang- og sykkelveier skal vurderes 
 
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 
 

6.9 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser 
Generelt 
Tiltaket er svært viktig for de nabobedrifter som på grunn av sanduttaket har etablert seg på 
Hensmoen. Disse bedriftene er Unicon (betongproduksjon – 16 ansatte inkludert 
transportarbeid), Spenncon (ferdigvareproduksjon -186 ansatte og 15 ansatte på 
transportarbeid) og asfaltproduksjon (Kolo Veidekke -17 ansatte og 6 ansatte på 
transportarbeid). Dette utgjør til sammen ca. 240 årsverk. I tillegg er service etablert i 
området på grunn av sandressursens nabobedrifter. 
 
Tiltaket vil gi økt sysselsetting da det etableres en ny aktør i området.  
 
Metode 
Bruke statistisk oversikt fra John Myrvang AS / NorStone AS supplert med kommunale (og 
eventuelle regionale data). 
 
Utredningsbehov 
Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk 
sammenheng.  

6.10 Sikkerhet og istandsetting 
ROS-analyser er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. I 
henhold til Plan- og bygningslovens § 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres i 
forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging. Funn fra analysene skal integreres og 
følges opp i reguleringsplanen. ROS-analysen vil vedlegges planforslaget. 

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand.  Det skal vises 
hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet skal gjennomføres. 
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7 PLANPROSESS 
Tabellen viser forslag til framdriftsplan for planprogram og reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 

7.1 Fremdrift 

 

 2013    2014    2015 

FASER 1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

Kvartal 

4. 

kvartal 

1. 

kvartal 

 Planprogram          

Kunngjøring x         

Høring/off. ettersyn  x        

Bearbeiding av merknader, justering av planprogram  x x       

Oversendelse endelig planprogram   x       

Fastsetting av planprogram (Ringerike kommune)   x       

Temautredninger          

Landskap    x x     

Nærmiljø og friluftsliv    x x     

Naturmiljø   x x x     

Kulturmiljø og kulturminner    x x x     

Naturressurser    x x     

Forurensing (støy, støv)    x x     

Vanntema   x x x     

Transport og trafikk     x x     

Samfunnsmessige konsekvenser -sysselsetting    x x     

Sikkerhet / istandsetting    x x     

          

Reguleringsplan med konsekvensutredning          

Planutkast (kart og bestemmelser)    x x x    

Utarbeiding planforslag med KU      x    

Kommunal behandling       x   

Høring/off. ettersyn       x   

Eventuell revisjon av planforslag        x  

Vedtak av reguleringsplan m/KU        x x 
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Til fremdriftsplanen bemerkes: 

- I henhold til forskrift om ”Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven” § 8, 
Forelegging av planprogram, siste ledd, skal planprogram, forelegges Direktoratet for 
mineralforvaltning til uttalelse før fastsetting. 

- Temautredninger og planutkast kan påbegynnes parallelt med sluttbehandlingen av 
planprogrammet. Planskissen utgjør grunnlag for arbeidet med 
konsekvensvurderingene. 

- Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning kunngjøres. 
Kommunen sender planforslaget til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner 
for uttalelse samt legger det ut til offentlig ettersyn.  Høringsfristen skal være minst 6 
uker. 

- Tiltakshaver bistår med eventuelle supplerende undersøkelser og revisjon av planen 
etter høring. 

7.2 Informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningslovens § 4-1 og § 5-1 (barn og unge) setter krav til medvirkning i 
planprosessen.  Også i henhold til ”Forskrift om konsekvensutredninger” (§ 6) skal 
planprogrammet inneholde en beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Grunneiere og naboer 
i nærområdet til uttaksområdet antas å være de sterkest berørte gruppene.  

Det vil tas kontakt med lag og foreninger under utarbeidelsen av planforslaget. Det skal 
avholdes åpent møte i tidlig fase av planarbeidet og under høring og offentlig ettersyn av 
planforslaget.  

Planarbeidet legges til rette for elektronisk presentasjon.  
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Sammendrag av uttalelser innsendt etter oppstart og ved høring av forslag til 

planprogram, samt forslagsstillers og rådmannens kommentarer 

19.09.13 

Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige 

myndigheter. I løpet av høringsperioden har det kommet inn 13 uttalelser.  

I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogram kom det inn 3 høringsuttalelser 

som også kort er referert og kommentert. 

 

Oversikt over innkomne uttalelser: 
Offentlige instanser 

Nr. Uttalelse fra Datert 

1 Fylkesmannen i Buskerud  08.06.2013 

2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 16.07.2013 

3 Direktoratet for mineralforvaltning 03.07.2013 

4 Statens Vegvesen 25.07.2013 

5 Jernbaneverket 07.08.2013 

6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013 

 

Organisasjoner og næringsliv 

Nr. Uttalelse fra Datert 

7 Norsk Bergindustri 05.08.2013 

8 Ringerike Venstre 06.08.2013 

9 Miljøvernforbundet Hønefoss  07.08.2013 

 

Private  

Nr. Uttalelse fra Datert 

10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert 

11 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013 

12 Berit og Jan Heen  08.08.2013 

13 Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen 08.08.2013 

 

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om planoppstart 

og offentlig ettersyn av planprogram:  

Nr. Uttalelse fra Datert 

14 Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen  14.01.2013 

15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013 

16 Harry Dahl 24.04.2013 
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1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.13:  

 

Miljømessige forhold: 

 Nasjonale føringer 

Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006-2007) 

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av 

planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger 

opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil 

kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig 

utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.  

 

 Landskap 

Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger 

ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner. 

Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle 

avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som 

en overordnet føring i planprogrammet. 

 

 Nærmiljø og friluftsliv 

Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir 

vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot 

uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er 

avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner. 

Den oppdaterte støyretningslinjen T-1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder, 

blant annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den 

anbefalte støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i 

planarbeidet. 

 

 Naturmiljø 

Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette 

blir synliggjort i planprogrammet. 

Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i 

influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyttet til 

tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av 
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naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske 

verdier. 

 

 Forurensning 

Det forutsettes at det blir gjennomført en nærmere vurdering av utslippsforholdene, og om 

det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30-2 i Forskrift om begrensing av 

forurensinger. 

Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T-1442/2012. 

Eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen.  

 

 Vann 

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene 

inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.  

 

 Transport 

Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmidler og gang- og 

sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i 

planprogrammet. Det er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier 

skal vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interesser.  

 

 Sikkerhet og istandsetting 

Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne 

interesser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis 

istandsetting.  

 

Landbruks- og næringsmessige forhold: 

Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Fylkesmannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i 

forurensningsforskriften (Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel) vil 

ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig. 

 

Rådmannens kommentar: 

På bakgrunn av at forslagsstiller har tatt Fylkesmannens anbefalte retningslinjer og føringer 

inn i planprogrammet mener rådmannen at innspillet er tilstrekkelig kommentert og fulgt 

opp av forslagsstiller 

 

 

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:  
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Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner 

innenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert 

forslag til budsjett, og Fylkeskommunen vil foreta registreringer så snart de har ledig 

kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.  

Forslagsstillers kommentar 

Arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), dato 03.07.13: 

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap 

som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av 

forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når 

reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før 

godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om 

driftskonsesjon. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon 

for sitt uttaksområde.  Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan.  Planen 

skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense-sonen» ned til et felles bunn-nivå, og på 

en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift.  Tiltakshaverne mener 

imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge 

reguleringsplanforslaget på høring, men vil vurdere det i løpet av planprosessen. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13: 

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de trafikkmessige 

virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk og sikkerhet for 

myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet medfører 

nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette ivaretas i 

planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller 

fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.  
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I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning 

(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planleggingen.  

Statens vegvesen forutsetter at LNFR-området mellom det nye og eksisterende 

reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med 

oppstart av planarbeidet.  

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelser/vibrasjoner som følge av drift 

av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.  

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende 

tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, trafikksikkerhet og kapasitet/utforming 

av kryss.  

Forslagsstillers kommentar: 

80 meter buffersone i LNF-området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av 

planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013.  

Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak da sprengning ikke 

inngår i driften. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13: 

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt 

nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes 

utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser 

for jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle 

rystelser/utglidninger mot jernbanen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den 

naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares 

slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen. 

Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13: 
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Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utredning angitt i 

planprogrammet, men presiserer at Miljø- og helsekravene og administrative krav til 

eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder 

ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av alle typer virksomheter og 

eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft, 

jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra 

denne type virksomheter. Det anmodes derfor om at disse temaene ses spesielt på.  

Forslagsstillers kommentar: 

Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i 

planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

7. Uttalelse fra Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:  

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte 

for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største 

grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at disse ressursene sikres og tas ut på en 

samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i 

konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne 

gode avbøtende tiltak som vil bidra til at både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine 

interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til orientering. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:  

 Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet. 

 Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder 

utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000: 

Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer. 

 Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbakeføres til naturlig tilstand når 

virksomheten avsluttes.  
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 Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske 

interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene 

tilfaller andre kommuner? 

 Skapes så mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter 

Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter? 

 I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av 

befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger forsvinner der folk bor er det 

et folkehelseproblem. 

 Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne 

mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha 

endret seg. 

Forslagsstillers kommentar: 

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av 

alternative lokaliseringer er uaktuelt. 

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand. 

 

Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningstema i 

konsekvensutrdningen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, dato 07.08.13:  

 Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000, og det bes om at Ringerike 

kommune sørger for at Norstone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å 

vurdere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i 

planprogrammet.  

 Ringerike kommune neglisjerte plan- og bygningsloven under planendringen av 

Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å 

sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke 

vernet om sine interesser.  

 Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. 

Endelig plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjern er meget viktig 

for lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på 

samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden. 

 Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
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 Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og området er en viktig lokalitet 

innen kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale 

hensyn i planprogrammet jfr. Pbl. § 11-1.  

 Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA 

Utredning (Lars Erikstad) vises det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU 

utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater 

opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.  

 Det er viktig at kulturminnene ivaretas, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant 

annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.  

 Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur- og 

friluftsinteressene på Hensmoen.  

 Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest 

populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.  

 Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T-1442/2012. 

 Myrvang har plassert et sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket. 

Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy- og 

støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks 

stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring. 

 Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i 

nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv- og støyproblematikk i sitt 

nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som 

støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken. 

 Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.  

 Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på 

grunnvannet.  

 I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet. 

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt 

naturen for øvrig ikke blir berørt.  

 Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirektivet samt regjeringens 

miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen. 

 Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes. 

Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides. 

 Den visuelle konsekvensen av masseuttakene må dokumenteres samt hvordan 

driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de 

avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.  

 Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.  

 Det må kreves istandsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut. 

 Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen 

 Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende. 

Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende for sikkerhetstiltakene ved at 
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det for eksempel etableres gang- og sykkelveier og at transport går utenom 

boligområder. 

 Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra 

lastebillass med sand og grus må utredes.  

 Geoteknisk ekspertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning, 

stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen 

mot boligene langs Begna og Hensfossen. 

 Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye 

bruksfrekvensen.  

 Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.  

 Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette 

landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny 

fotballplass. 

 Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene, 

klimaendringer og støy- og støvplager er uakseptabelt.  

 Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags 

maskiner og utstyr som brukes i produksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og dens 

beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av 

driften. 

 Konkrete støy- og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og 

reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy- og støvanalyser. 

Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene. 

Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av 

alternative lokaliseringer er uaktuelt. 

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8-12, og er tatt inn i kap. 5.3 Naturmiljø 

Tiltakets nær- og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D-modell for 

eksisterende og fremtidig situasjon. 

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).  

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette 

arealet vil nødvendig areal for buffersoner/vegetasjonsskjerm avsettes.  

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere 

etappemessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne 
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blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet 

skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen. 

Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema. 

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av 

skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed 

unngås eventuell utglidning. 

Barn og unges interesser vil omtales under utredningstema og friluftsliv og nærmiljø. 

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. Rådmannen har for tiden en dialog 

med Miljøvernforbundet Hønefoss angående kommunedelplanvedtak i 1994. Dette holdes 

utenfor denne planprosessen. 

 

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert: 

 Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt 

 Det er lite fremtidsrettet areal-, miljø- og boligpolitikk å gå for et masseuttak på 

denne moen som aldri kan erstattes. 

 Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne 

på Vågård  

 Ekstremvær og økt vind og nedbør vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på 

Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid. 

 Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres 

 Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er tatt ut av 

planprogrammet.  

Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig 

vedtak. 

 Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes 

overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil påføre oss 

store belastninger i form av støy, støv og CO2-utslipp over flere år? 

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle 

protester (kart vedlagt med nummerering 1-7): 

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra 

Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og 

støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er 

nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning på grusbilene, da steinsprut 

og støv påvirker myke trafikanter. 
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2. Punkt 2-7: Foreslår en støy-, støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80 

m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som 

blir benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare 

Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern 

for mulig uttapping av vann. 

3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrelsen i 

tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke 

blir noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått. 

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være 

villige til å redusere en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense 

med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme 

beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus. 

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare. 

Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går 

også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig. 

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest- for den gamle fotballplassen, som 

også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter 

min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren 

provokasjon ovenfor beboerne i dette området. 

7. Punktet sammenfaller med punkt 2. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å 

revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt 

uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil 

bestemme hvordan uttaksflaten skal istandsettes. 

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette 

arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løpet av 

planarbeidet.  

Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte 

på slutten av 1970-tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i 

2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de 

siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13: 

 Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer 

med stier.  

 Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes 

 Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss. 

Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gamle 

Hen-saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til 

Nymoen ved å følge grustak-kanten. 

 Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses 

som unødvendig. I helgene må det være stille. 

 Støyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy- 

og støvmåling nær bebyggelsen? 

 Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei 

 Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pris på 

eiendommen og mye vanskeligere å selge. 

 Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på 

arealødeleggelsene 

 Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel 

løsning 

 Bør det være noen åpne møter med naboene? 

 Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5-2013 som er 

gjeldene? 
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Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaverne har til hensikt å reetableres stier der grusuttaket fjerner viktige 

tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønsker å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt 

uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som 

kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp flere 

skilt for å imøtekomme denne kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som gagner 

flest mulig.  

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 

tiltak skal innarbeides i planforslaget.  

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde. 

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet 

av planarbeidet. 

Tiltakshaverne bekrefter at alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et aktuelt 

alternativ.  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13: 

Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og 

Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt deres innspill av 

10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.  

 Referat fra innspill av 10.12.2012:  

Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av 

eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som 

grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende 

dersom området omreguleres i så stor grad som forslaget viser. 

De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset 

område. Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en 

tinglyst leieavtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda 

større grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste 

leieavtalen (fra 1995) ble formelt behandlet i kommunen. 
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Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det 

fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes 

at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det 

være særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt. 

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære 

turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen 

behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes 

interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket. 

 Referat fra innspill 08.08.2013:  

Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Hen grustak utvides. 

Det vises igjen til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av festekontrakt 

med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette spørsmål. 

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og 

støv. 

Kommunens manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i 

kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes 

at denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt 

boligområde i fremtiden. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende 

kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og 

friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable 

støy- og støvforhold skal vurderes.  

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne 

at det tas kontakt med kommunen.  

Det vises for øvrig til forslagsstillers kommentarer til merknad 14 og 15. 

Rådmannens kommentar: 

Kommunen har ikke hatt avtalen det spørres om til behandling. Kommunen skal ikke involveres i 

privatrettslige avtaler der kommunen ikke er part. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 

08.08.13:  
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 Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det 

er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler. 

 La oss beholde våre grønne lunger; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette 

grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss. 

 Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for 

grustaket? 

 Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon! 

 Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe 

positivt ved denne utvidelsen. 

 Spesielt i vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, mot E16 og mot 

Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved 

nedhugging av trær.  

Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet: 

 Mer trafikk – Vågårdsveien-Industriveien-E16 

 Lite oversikt i krysset Hensmoen-E16 

 Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker 

 Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos 

 Nedsatt verdi på boligene 

 Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv 

og forurensning 

 Eksisterende grustak; ca. 1,5-2 km i omkrets, ca. 30 m dypt 

 Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på 

kryss og tvers – stiene har sine navn og historier 

 Våren 2013: Første gang satt opp advarende skilt rundt eksisterende grustak 

 Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor 

innerst i bygda! 

 Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte 

 I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp 

en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke 

enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 

tiltak skal innarbeides i planforslaget. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård 

og Nymoen, dato 14.01.13:  

 Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom 

statlig vern av våtmarksområdet. 

 Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning: 

drikkevannskilde (Storetjern), badeplass (Vesletjern), bær- og soppsanking, 

orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning, 

by- og tettstedsnært. 

 Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens 

strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk 

mangfold. 

 Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak. 

Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk 

mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette. 

 Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på 

Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi. 

 Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen 

av istidene. 

Forslagsstillers kommentar: 

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 5.3 

Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til 

Storetjern og Lilletjern. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

15. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, dato 13.05.13:  

 Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for 

hvordan et LNF-område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en 

kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det. 

 Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet 

krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har 

krav på.  

 Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for 

tidligere vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§ 

24 og 25.  

 Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante 

dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som 

er fastsatt i Offentleglova § 31. 
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 Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall 

(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under 

grustaket og avrenning kan medføre akutt forurensning. 

 Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs 

uttaksområdet. 

 Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til 

idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt 

opp en «Lavvo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere 

kommuneplanprosess må rettes til kommunen. 

Det er satt opp skilt langs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid 

gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av 

tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.  

Rådmannens kommentar: 

Kommunen har svart Norges miljøvernforbund direkte angående vedtak av 

kommunedelplan for Hønefoss i 1994. Dette holdes utenfor denne planprosessen. For øvrig 

er innspillet tilstrekkelig kommentert.  

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:  

 Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og 

Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden 

(Storetjern) for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på 

våren, og området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS 

grustak reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke 

forenelig med grustak midt inne i et boligområde. 

 NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfører at 

innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på 

moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.  

 Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grustaket til 

Myrvang. 

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og 

utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien, 

Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå 

videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien. 

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adkomst inn til friluftsområdet på Hensmoen 

via buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF-område i 

kommuneplanen. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 11 
 

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS 
 

3 FORHOLDET TIL GJELDENDE 
KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN 

 

Innenfor foreslått planområde er gbnr. 271/8 avsatt til nåværende og fremtidig område for 
råstoffutvinning samt LNF-områder i gjeldende kommuneplan (vedtatt 30.08.07). 
Tilgrensende eiendom gbnr. 92/2/2 er avsatt til fremtidig område for råstoffutvinning og LNF-
områder. Gbnr. 271/286 er avsatt til industri, mens boligen på gbnr. 271/122 er vist som 
LNF-område. Planområdet grenser til LNF-områder og er uregulert. 

 

Figur 5: Utsnitt av kommuneplanen. 

Storetjern 

Hen 

Vågård 

Nymoen 

Eksisterende 
uttaksområde 

Fremtidig  
uttaksområde 
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330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 12/5314  Arkiv: L12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/13 Formannskapet 12.03.2013 
110/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Planprogram for plan, 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27, datert 
 11.09.13, fastsettes. 
 

Sammendrag  
Formannskapet vedtok 12.03.13 oppstart av arbeid med områderegulering 330 

«Soknedalsveien 5-27». Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring. Hensikten 

med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes bedre enn i dag, til handel 

og bolig. Området er sentralt med kort avstand til sentrum og kollektivtransport.  

 

Det kom inn totalt fem innspill til oppstarten og høringen av planprogrammet. Disse 

omhandler blant annet trafikkforhold og da spesielt for gående og syklende, overvann, 

grunnforhold, arealbruk, eiendomsforhold mot jernbanen, støy, utbyggingsstrategier og 

områder for uteareal. Det er foretatt noen justeringer av planprogrammet og 

planavgrensinga som følge av innkomne innspill. Dette går fram av forslagsstillers 

kommentarer. Se vedlagt dokument med oppsummering av innspill og kommentarer. 

  

Innledning 

Forslagsstiller ønsker å utvikle området med boliger og handel. Kommunen ønsker at 

området skal transformeres og oppgraderes fra et dårlig utnytta område uten karakter til å 

bli et område med høy utnyttelse og helhetlig framtoning. Planen vil gi en estetisk 

opprydning av dette området, som er godt synlig fra en av innfartsårene til Hønefoss.  

 

I høringsperioden har det ikke kommet fram nye avgjørende forhold. Eiendomsforhold mot 

jernbanen er ikke avklart. Det er oppretta dialog med Jernbaneverket om dette. Endelig 

nøyaktig avgrensing av planen er fastsatt etter oppstart av planarbeidet. Se 

planprogrammets side 8. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i møte 12.03.13, sak 34/13, oppstart av arbeid med 

områdereguleringsplan for Soknedalsveien 5-27, samt å legge forslag til planprogram ut på 

offentlig ettersyn. Protokollen er lagt ved som vedlegg nr. 4. 

 

Det ble i kommunestyret 13.12.2012 (sak 142/12) vedtatt at handels- og 

byutviklingsanalysen og fortettingsanalysen for Hønefoss, Nesbakken og Vik skal tas med 

som innspill til videre kommuneplanlegging. Det aktuelle området er omtalt i begge 

analysene. 

 I handels- og byutviklingsanalysen ligger området delvis innenfor anbefalt sone for 

detaljvarehandel. 

 I fortettingsanalysen for Hønefoss, Nesbakken og Vik pekes området på som «vestre 

torg», et areal om kan transformeres til tett by med blanding av 

bolig/næring/handel, og som er en langsiktig utviklingsretning for sentrum. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består i dag av spredt og variert bebyggelse, i hovedsak næringsbygg. Det er store 

asfalterte flater. Planområdet er på ca. 35 daa. og er avgrensa av jernbanen i sør og vest og 

av Soknedalsveien i nordøst. Like øst for planområdet ligger Hønefoss jernbanestasjon. 

Soknedalsveien er en innfartsåre til Hønefoss, og området ligger i gåavstand til sentrum, 

skoler og barnehager. 

 

Det er usikkerhet rundt en eventuell Ringeriksbanes trasé og påvirkning på Hønefoss stasjon 

der den ligger i dag. Dette omtales i planprogrammet. 

 

Det har tidligere vært meieri på området, og det står igjen bygninger etter denne 

aktiviteten. 

Fire av byggene er registrert med verneverdi. Tre små spredte bygg har høy verneverdi og 

ett større bygg midt i området har middels verneverdi. 

 

Innenfor planområdet ligger Røde Kors sitt hus. Huset skal ikke berøres direkte av planen, 

og forslagsstiller er i dialog med Røde Kors for å sikre gode løsninger for begge parter. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 127-03 Molvaldområdet fra 26.06.1986. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri og allmennyttig formål. Det 

er i planen ikke tillatt å bygge boliger.  

 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til annen bebyggelse, som blant annet tilsier 

boligbebyggelse. 

Side 312 av 500



  Sak 110/13 s. 3 
 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som et privat forslag til områderegulering. Prosjektcompaniet AS og 

Halvorsen og Reine AS fremmer planen på vegne av Norgesgruppen AS, som representerer 

grunneierne og er forslagsstiller. Detaljeringsgrad av planen skal vurderes i det videre 

arbeidet. 

 

Oversiktskart på side 8 i planprogrammet viser planavgrensning. Området avgrenses av 

jernbanen og Soknedalsveien.  

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart 

Hovedtemaene som skal utredes er stort sett de samme som foreslått ved varsel om 

oppstart. Det er gjort en del små endringer og tilføyinger til planprogrammet for å følge opp 

innkomne innspill og kvalitetssikre planprogrammet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til annet byggeområde. § 12 

Annet byggeområde tilsier at for Soknedalsveien 5-27 tillates i hovedsak bolig og handel og 

håndverksvirksomhet, men ikke kjøpesenter.  

 

I fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur for Buskerud ligger området i 

Soknedalsveien rett utafor området som er markert som tettstedsområde. Det anbefales 

ikke å anlegge kjøpesentre i sentrums- og tettstedsområder. I randsonene kan det være 

handel med plasskrevende varer. Tiltaket er altså i tråd med fylkesdelplanen for handel, 

service og senterstruktur. 

 

Økonomiske forhold 

Man vil kunne anta at utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Det foreligger en avtale mellom grunneierne som omtaler utviklingsplaner og 

kostnadsfordeling. Avtalen er unntatt offentlighet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir på side 7 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Alternative utbyggingsstrategier er vurdert på side 6 i planprogrammet. Det er avgjørende 

for løsningene at Jernbaneverkets eiendom mot jernbanen kan nyttes.  
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Rådmannens vurdering 

Forslagsstillers kommentarer til innspill 

Rådmannens vurdering av forslagsstillers kommentarer til innspill innsendt etter oppstart 

vises i vedlegg nr. 2.  

 

Planen og planprogrammet 

Rådmannen mener hovedutfordringene i saken er å få klarhet i eiendomsforholdene mot 

jernbanen. Slik eiendomsforholdene er i dag er det ikke mulig å gjennomføre utbygging slik 

som planlagt.  

 

Rådmannen ser også en utfordring i å utnytte eiendommene på en slik måte at det blir 

gode støyforhold både inne og ute, og samtidig gode solforhold.  

 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 

ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger. Dette er omtalt på side 15 og 16 

i planprogrammet, under utredningstema «naturmangfold og landskap, nær- og 

fjernvirkning».  

 

Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere 

spesifikt i dette saksfremlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet 

mener rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida og oppfyller kravene i forskrift om 

konsekvensutredninger § 9. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes og danner 

grunnlag for det videre planarbeidet.  

 

Saksdokumenter 

23. Planprogram, 23. januar 2013, revidert 11.09.2013. 

24. Oppsummering av innkomne innspill ved oppstart, inkludert rådmannens 

kommentarer, datert 17.09.2013. 

25. Saksprotokoll ved oppstart i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

04.03.13.* 

26. Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 12.03.13, sak 34/13.* 

27. Saksfremlegg ved oppstart i Formannskapet 12.03.13, sak 34/13.* 

28. Innspill fra Fylkesmannen, datert 11.05.2013.*  

29. Innspill fra Jernbaneverket, datert 07.05.2013.* 

30. Innspill fra Ringerike kommune, kommuneoverlegen v/ miljøretta helsevern, datert 

13.05.2013.* 

31. Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 08.05.2013.* 

32. Innspill fra Statens vegvesen, datert 07.05.2013.* 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  
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 Ringerike kommune, 18.09.2013 

 

 

 

 Knut Helland 

 konstituert rådmann 

 

 

leder: Gunnar Hallsteinsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Forord  
 
 
Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en område- og detaljregulering for 
Soknedalsveien 5-27, ”Meieritomta”, i Hønefoss sentrum. Tiltaket er utredningspliktig i 
henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal derfor fastsettes planprogram som 
redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal beskrive tiltaket og hvilke utredninger 
som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Forskriftene krever også at 
planprogrammet skal beskrive opplegg for medvirkning og informasjon, særlig i forhold til 
grupper og interesser som antas å bli særlig berørt. 
 
Etter at planprogrammet har ligget ute til høring, er alle innkomne merknader vurdert og 
kommentert. Endringer er innarbeidet før endelig planprogram er fastsatt.  
 
 
 
 
 
 
Uttalelser til planprogrammet kan sendes i brev til: 
Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL 
Pb 9407 
3023 Drammen  
 
Eller på e-post til solnoerdal@heras.no 
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1. Innledning 
 
1.1 Bakgrunn 
Det ønskes å fremme en reguleringsplan som vurderer mulighetene for å videreutvikle 
Soknedalsveien 5-27, ”Meieritomta”, i Hønefoss sentrum. Planprogrammet skal danne 
grunnlaget for utarbeidelse av en områderegulering for området. 
 
Planprogrammet skal fastsette: 

• Formålet for planarbeidet 
• Planprosessen med frister og deltakere 
• Opplegg for medvirkning, især for grupper som antas å bli særlig berørt 
• Behovet for utredninger 

 
Prosjektet vil omfatte ca. 10.000 m2 næring, og tilrettelegge for ca. 110 leiligheter. 
Området er på ca. 35 daa, og tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. 
 
1.2 Krav om konsekvensutredning (KU) 
Tiltaket er vurdert ihht Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” §4-1 
Planprogram, og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. 
 
Planområdet er avsatt til ”Annet byggeområde – fremtidig”, med presisering i 
kommuneplanens bestemmelser at dette gjelder for boligformål, og næringsareal inkludert 
forretning, men ikke kjøpesenter. 
 
Forskrift om KU: 

• Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om 
konsekvensutredning, kap. II, § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften.” 

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

• Tiltaket faller inn under tiltak nevnt i vedlegg II, pkt 1: ”industrianlegg, næringsbygg, 
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 5000 kvm.” 

 
Tiltaket faller også inn under kriteriene i kap. II, §3 pkt c) ”områdereguleringer som 
innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn de angitt i § 2 d.” 
 
Da området allerede ligger til ”Annet utbyggingsformål – fremtidig”, men er båndlagt blant 
annet med krav om trafikale utredninger, er det vurdert at tiltaket vil kunne komme i konflikt 
med rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold til plan- og bygningsloven, jfr forskriftenes § 4, 
d. 
 
1.3 Planprosess 
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Saksgangen for en detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning, er beskrevet i Plan- og 
bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veiledningsmateriale. Først 
skal det utarbeides et forslag til planprogram for tiltaket. Planprogrammet beskriver tiltaket, 
antatte problemstillinger som vil bli belyst og hvilke utredninger som er nødvendige. 
Programmet spesifiserer videre prosess for planarbeidet og beskriver opplegg for medvirkning 
og informasjon. Forslag til planprogram er gjenstand for offentlig høring, med høringsfrist 
satt til seks uker. Det lages en sammenstilling av alle høringsuttalelser og programmet 
revideres eventuelt på grunnlag av uttalelsene før det fastsettes av Ringerike kommune som 
ansvarlig myndighet. 
 
Samtidig med at planprogrammet sendes ut på høring, varsles også oppstart av 
reguleringsarbeidet.  
 
Detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides så med basis i Ringerike 
kommunes krav til reguleringsplaner og fastsatt planprogram. Planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn med seks ukers høringsfrist. Ringerike kommune sammenstiller innkomne 
merknader og lager en saksfremstilling for politisk behandling. Kommunen som 
planmyndighet fastsetter om, og på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 
 
Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før detaljreguleringen vedtas. 
 
Planoppstart er et initiativ fra grunneierne, representert ved RSK Invest AS, Norgesgruppen 
Eiendom AS og Ringerike Meieris Eiendomsselskap AS. Disse har inngått en 
grunneieravtale, og fremstår samlet som Soknedalsveien 5-27. I og med at planformen er en 
områdeplan, vil kommunen sammen med grunneierne være premissgiver for utforming av 
planmaterialet. ProsjektCompaniet og Halvorsen & Reine arkitekter AS vil være rådgiver og 
samordner for det videre planarbeidet, på vegne av disse. 
 
 
Fremdriftsplan 
 
Faser i planarbeidet Samarbeid og medvirkning Politisk 

behandling 
Fremdrift 

Planprogram 
oversendt 
kommunen 

  23.01.13 

Presentasjon i  Formannskapet 21.02.2013 
Oppstart  Hovedkomitéen 

 
04.03.2013 

Formell oppstart  Formannskapet 12.03.2013 
Høring av 
planprogram  
(6 uker) 

  12.03.2013- 
18.04.2013 

Fastsettelse av 
planprogram 

   
September 2013 

Utarbeide 
planforslag og KU 
(planbeskrivelse, 
plankart, 
planbestemmelser) 

• Innsamling av 
kunnskap 

• Befaring, registrering, 
analyse 

• Bearbeide innkomne 

 August-oktober 
2013 
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merknader ved 
oppstart 

• Drøfting med fagetater 
og berørte parter 

• Evnt møte i Planforum 
1. gangsbehandling 
av planforslag og 
KU / vedtak om 
offentlig ettersyn 

 HMA 
 
Formannskapet 

HMA 04.11 
 
Form 12.11 

Høring og offentlig 
ettersyn av 
planforslag og KU 

• Regionale 
myndigheter 

• Berørte parter 
• Annonsere i Ringerike  

Blad, første lørdag 
etter vedtak. 6 ukers 
frist for merknader 

• Evnt 
informasjonsmøte 

Hovedkomitéen 
Formannskapet 

16.11.2013- 
januar 2014 
(juleferie..) 

Bearbeiding av 
planforslag (beh 
innkomne 
bemerkninger) 

  2014 – (møter 
ikke fastsatt) 

Sluttbehandling av 
planforslag  

 Hovedkomitéen 
Formannskapet 
Kommunestyret 

2014 – (møter 
ikke fastsatt) 

 
1.5 Utbyggingsstrategier / Alternativer som har blitt vurdert 
 

1. Hovedgrep: Næring/kontor/parkeringsplasser mot øst, og boliger med småhuspreg 
direkte på terreng mot vest. 
 
Andel næring: 11 000 m2 
Andel bolig: 52 stk (6200 m2) 
Utnyttelsesgrad / høyder: 2-3 etasjer 
Planens avgrensning: samme som i foreliggende prosjekt 
 
Forkastet: Gav for lite areal i forhold til plassering og fortetting nær 
kollektivknutepunkt. 

 
2. Hovedgrep: Blandet næring/kontor/bolig i lameller retning nord/syd og øst/vest. 

Boliger lagt over næring, med uteoppholdsarealer mellom lamellene og på tak. 
Området mot vest ble satt av til plasskrevende handel. 

 
Andel næring: 20 500 m2 
Andel bolig: 100 stk (7000 m2) 
Utnyttelsesgrad / høyder: 1-5 etasjer 
Planens avgrensning:  samme som i foreliggende prosjekt 
 
Forkastet: Gav for dårlig uteoppholdsareal for boligene. 
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3. Hovedgrep: Foreliggende prosjekt med handel med plasskrevende varer (Proffpark) i 

et plan mot vest, med tilhørende parkering i dagen mot midten og Soknedalsveien. 
Næring/kontor/bolig mot øst, med underjordisk parkeringsanlegg. Uteareal for 
boligene sørvest-vendt, mellom lamellene og på terreng mot jernbanen. Utearealer 
beskyttet mot hovedstøykilden Soknedalsveien. 
 
Andel næring: 18 000 m2 
Andel bolig: 110 stk (9800 m2) 
Utnyttelsesgrad / høyder: 1-5 etasjer 
Planens avgrensning: se vedlagt planavgrensning 

 
1.6 Informasjon og medvirkning 
Kravet om informasjon og medvirkning sikres gjennom: 

 
• Varsel om planoppstart ved avisannonse og brev til berørte parter. 
• Høring av forslag til planprogram. Kunngjøres ved avisannonse og direkte 

henvendelse til berørte parter, offentlige myndigheter og organisasjoner. Dette skjer 
samtidig med varsel om planoppstart.  

• Planprogram oversendes ved varsel om endelig fastsatt planprogram. De som varsles 
er: grunneiere og rettighetshavere, naboer, etater i kommunen og andre offentlige 
organer. Planprogram sendes også til alle som har gitt uttalelse. 

• Ekstra medvirkning utover lovpålagt krav, har vært vurdert men funnet unødvendig. 
• Høring av reguleringsplan med konsekvensutredning. 
• Melding om vedtak. 

 
2. Beskrivelse av tiltaket / Utvikling av området 
 
2.1 Dagens situasjon 
Planområdet er et areal klart avgrenset av jernbanen i sør og sørvest og Soknedalsveien i nord. 
I dag er planområdet kjent som ”Meieritomta” på bakgrunn av den tidligere aktiviteten. Dette 
er et stort og uutnyttet område sentralt i Hønefoss. Soknedalsveien er en av de tre 
hovedfartsårene til Hønefoss med sin nærhet til sentrum. Det er gåavstand til sentrum, barne- 
og ungdomsskole og barnehage. 
Området består av spredt bebyggelse av varierende karakter 
 
I dag er det etablert flere næringsvirksomheter innenfor planområdet, og enkelte av disse 
ønsker å fortsatt ha sin beliggenhet her.  
 
Bebyggelsen innenfor planområdet er lite sammenhengende, med preg av både eldre og nyere 
industri- og næringsbygg. En stor del av området er også parkerings- og transportareal.  
Terrenget er svakt skrånende fra øst til vest. I vest skiller en liten (hundremetersskog) skog 
planområdet fra et boligområde med lav bebyggelse. 
Det er en god gang- og sykkelforbindelse nordover til både barneskole og ungdomsskole på 
Veien. Mot sentrum mangler dette, men det er planlagt etablert nytt fortau på denne 
strekningen.  
 
2.2  Planområdet / Planavgrensning  
I hovedsak berøres eiendommene Soknedalsveien 5-27 med gnr/bnr 49/209, 49, 84, 294, 203, 
118, 138, 219. Deler av arealet til Jernbaneverket og ROM Eiendom vil også bli berørt av 
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tiltaket, gnr/bnr 4000/12 og 45/282, samt dagens bestående bygg for Røde Kors lengst vest på 
planområdet, gnr/bnr 1007/1 og 2169/1. 
 

 
Planområdet med beliggenhet nær jernbanestasjonen, og med gangavstand til Søndre torg på ca. 15 minutter 
 

 
Planområdet er i dag klart avgrenset av jernbane og Soknedalsveien 
 
Planområdet omfattes av plan med planID 127-03 Molvaldområdet med ikrafttreden 
26.06.1986. I denne planen er planområdet avsatt til industri og forretning, med tillatt 
utnyttelsesgrad 0,3 og høydebegrensning på 2 etasjer. Det tillates ikke oppført 
boligbebyggelse, noe det er åpnet for i kommuneplanen av nyere dato. 
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Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er planID 319 Soknedalsveien 10-12, 
planID 127-05 Molvald, planID 369 Hofsfossveien 3 og 5, planID 15-S-V Norderhov, planID 
140-01 Veienmarka småhusbebyggelse og planID 195 Veienmarka 3. 
 
3. Forhold til gjeldende planer og retningslinjer 
Nedenstående er en oversikt over lovverk, retningslinjer og planer som regnes som aktuelle 
og premissgivende for tiltaket. Tiltakets forhold til disse skal synliggjøres i 
konsekvensutredningen, og omtales særskilt under de temaene der dette er aktuelt. 
 
 
3.1 Statlige føringer 
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

• Redegjøre for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging. 
• Klargjøre viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen. 
• Peke på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 

 
3.1.2 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 

• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommune. 
• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp. 
 
3.1.3 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

• Sikre barn og unges delaktighet i planprosessen på kommunenivå. 
• Sikre areal og anlegg mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
• Sikre at det tilrettelegges store nok egnede arealer for lek og utfoldelse. 
• Det skal ved omdisponering av eksisterende fellesarealer og friområder, sikres gode 

erstatningsarealer. 
 
3.1.4 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming     

• Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivå bidrar til en utvikling mot et stadig mer 
universelt utformet samfunn. 

• Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som 
samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. 

 
3.1.5 Rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre 
 
3.1.6 T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 

• Denne retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av 
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den 
gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner 
rundt eksisterende virksomhet. 

 
3.1.7 T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 
 
3.1.8 Naturmangfoldloven 

• Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel. 
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3.1.9 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
3.1.10  Den europeiske landskapskonvensjonen 
3.1.11 Kulturminneloven 
3.1.12 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig    
resolusjon 24.06.10. 
 
3.2 Relevante planer 
3.2.1 Buskerud fylkesplan 2005-2008 
Fylkesplanen er et strategisk dokument som trekker opp de langsiktige utviklingsmål og 
strategier. Visjonen i fylkesplanen er et ønske om en utvikling i Buskerud som skal være 
bærekraftig og innovativ for å fremme næringsutvikling og bolyst. I fylkesplanen oppgis 5 
overordnede grep som skal legges til grunn for Buskeruds utvikling. 
 
3.2.2 Regional Planstrategi for Buskerud 2009-2019, vedtatt 19.06.03 
Regional Planstrategi for Buskerud erstatter på mange måter Buskerud fylkesplan 2005-2008. 
Det er en strategisk plan som fokuserer på 8 temaområder, blant annet satsningsområder for 
næringsutvikling. 
 
3.2.3 Fylkesdelplan for handels-, service og senterstruktur, vedtatt 17.09.03 
Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, 
utbygger og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen om at et godt og livskraftig 
senter er en forutsetning for utviklingen i kommunene på tvers av grenser. En hensiktsmessig 
sammensetning av handels- og servicetilbud i sentrene reduserer behovet for transport og 
legger til rette for vekst. Målet er kompakte byer og tettsteder med korte interne 
gangavstander som vil kunne gi attraktive møteplasser og levedyktige handelssentrum. 
 
For å få dette til er det utarbeidet en geografisk avgrensning av sentrumskjernen i byer og 
tettsteder i Buskerud. Det er lagt til grunn et sett kriterier for avgrensning av sentrum. Disse 
kriteriene danner retningslinjer for sentrumsavgrensningen og videre sentrumsutvikling i byer 
og tettsteder i Buskerud. 
 
Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og 
nærsenter. Kjøpesentrene inngår ikke i selve senterinndelingen som selvstendige sentre. 
Kjøpesentrenes lokalisering og størrelse forutsettes tilpasset den planlagte by- og 
tettstedsutviklingen. Drammen, Hønefoss og Kongsberg er definert som 
fylkessenter/regionsenter. 
 
3.2.4 Buskerud mot 2025 
3.2.5 Ringerike kommunes folkehelsemelding 2013 
 
3.3 Kommuneplan og andre kommunale dokumenter 
3.3.1 Kommuneplan 
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.07. 
 
”Grønn plakat Hønefoss” 
Veipakke Ringerike 
 
”Handels- og byutviklingsanalyse”, Asplan Viak. 
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Påpeker at ”…stasjonsområdet kunne utvikles til et moderne sentrumsområde, med 
utgangspunkt i en ny kollektivterminal med regionale forbindelser. Stasjonsområdet anbefales 
derfor inkludert i sentrumsavgrensningen for Hønefoss.” Videre konkluderer samme analyse 
blant annet at: ”Dagens plassering er innenfor gangavstand til bykjernen. (…) 
Stasjonsområdet har store transformasjonsarealer med mulighet for bymessig utvikling. (…) 
Området har mulighet for å bli en sammenhengende bymessig fortsettelse av det historiske 
sentrum.” 
 
”Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik”, Rambøll 15.12.2011. 
Anbefaler å utvikle Soknedalsveien til en viktig kollektivakse, uavhengig av om 
jernbanestasjonen flyttes eller ikke. Analysen omtaler planområdet som ”Vestre Torg” – nært 
sentrum og tog, og anbefaler en transformasjon til tett by med blanding av 
bolig/næring/handel. Det er angitt at å kunne være en langsiktig utviklingsretning for sentrum. 
Hvis stasjonsområdet skulle flyttes, anbefaler analysen at andel boliger går opp. 
 
3.4 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet omfattes av plan med planID 127-03 Molvaldområdet med ikrafttreden 
26.06.1986. I denne planen er planområdet avsatt til industri og forretning, med tillatt 
utnyttelsesgrad 0,3 og høydebegrensning på 2 etasjer. Nevnte reguleringsplan tillater ikke 
oppføring av boliger på planområdet, men gjeldende kommuneplan er av nyere dato. Her 
tillates bolig. 
 
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er planID 319 Soknedalsveien 10-12, 
planID 127-05 Molvald, planID 369 Hofsfossveien 3 og 5, planID 15-S-V Norderhov, planID 
140-01 Veienmarka småhusbebyggelse og planID 195 Veienmarka 3. 
 
4. Utredningsprogram 
 
4.1 Metode 
Konsekvenser av tiltaket er todelt. Anleggsfasen kan ha kortvarige konsekvenser knyttet til 
anleggsaktiviteter (transport, fremkommelighet, støy). Til permanent situasjon er det knyttet 
konsekvenser til varig terrenginngrep, trafikkavvikling og endret bruk av området. 
 
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil 
være en forventet utvikling i tråd med gjeldende plan. Det skal videre listes opp positive og 
negative (+/-) konsekvenser i forhold til 0-alternativet, som skal synliggjøre hvor stor 
konfliktgrad tiltaket utgjør i forhold til de forskjellige temaene. 
 
Konsekvensutredningene skal inneholde en sammenstilling av konsekvensene av tiltaket 
sammenlignet med 0-alternativet. Avbøtende tiltak skal beskrives for samtlige tema det det er 
aktuelt. Behov for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av 
tiltaket skal beskrives. Influensområdet defineres pr utredningstema. 
 
Det er lagt opp til å utrede følgende tema: 

• Trafikk 
• Handel og næringsliv 
• Vann, avløp og overvannshåndtering 
• Naturmangfold og landskap, nær- og fjernvirkning 
• Radon og eventuelt forurensning i grunnen 
• Grunnundersøkelser / geoteknikk 
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• Uteoppholdsarealer / lekeplasser 
• Nærmiljø (støy/luftforurensning og skolekapasitet) 
• Kulturminner 
• ROS-analyse 

 
 
4.2 Rammer og føringer 
Tiltakets forhold til overordnede rammer og føringer (lovverk, rikspolitiske retningslinjer, 
regionale og kommunale planer) skal beskrives. Det skal spesielt gjøres rede for forholdet til 
nasjonale miljømål, retningslinjer og bestemmelser og hvordan planforslaget har tatt hensyn 
til disse. Influensområdet ut over planens begrensning skal i utredningen defineres for hvert 
deltema. 
 
For hvert av temaene der dette er naturlig gjøres det vurderinger / utredninger knyttet til: 

• Barn- og unges interesser 
• Folkehelse 
• Universell utforming/tilgjengelighet 
• Estetikk og byggeskikk 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
4.3 0-alternativet – dagens situasjon og en utvikling i tråd med gjeldende plan 
Hoveddelen av området er avsatt til ”Annet byggeområde – fremtidig”, mens deler av 
området er avsatt til ”Kommunalteknisk anlegg – nåværende” og ”Jernbaneareal – 
nåværende”. Hele området er omfattet av ”Båndlegging etter annet lovverk – nåværende”. 
 
Alle utredninger skal ta utgangspunkt i 0-alternativet, som vil være en utbygging i tråd med 
gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. 
 
Kommuneplanens bestemmelser som særskilt omtaler Soknedalsveien 5-27: 
 
§ 1.0.2  Utbyggingsrekkefølge: 

- Før utbygging må det gjennomføres en trafikkanalyse hvor det påvises at veisystemet 
ikke overbelastes. 

 
§ 1.2  Annet byggeområde: 

- Soknedalsveien 5-27 tillates i hovedsak utbygd med boliger samt noe handel og 
håndverksvirksomhet, men ikke kjøpesenter. 
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 
 
 
Trafikk  
0-alternativet/dagens situasjon 
Planområdet har adkomst fra Soknedalsveien. Det ligger nært Hønefoss jernbanestasjon. 
Soknedalsveien er i dag en vei med en del trafikk, og i kommuneplanen er området båndlagt 
med krav om trafikkutredning før tillatelse til tiltak. Vest for krysset ved Hofsfossveien er 
trafikken på 6.750 kj. t/døgn, og øst for Hofsfossveien, ned mot sentrum, er den 7.350 kj. 
t/døgn. I Soknedalsveien parallelt med Arnemannsveien er trafikken på 3.015 kj. t/døgn. 
 
Antatte problemstillinger 
I og med at det overordnede veisystemet i Ringerike er til utredning, er fremtidig status på 
Soknedalsveien noe uklar, men på grunn av tilliggende boligområder, vil det fortsatt være en 
trafikkert vei. Jernbaneverket jobber også med en utredning i forhold til ny jernbanetrasé 
gjennom Ringerike. Planarbeidet forholder seg til dette som om eksisterende stasjon ligger 
omtrent der den ligger i dag. Valg av jernbanetrasé vil ikke få følger for planarbeidet ut over 
valg av plassering av Hønefoss stasjon.  
Det forutsettes et omfattende arbeid med utbedringer av kryss, der det vil være avkjøring fra 
Soknedalsveien. Illustrasjonsplanen viser i dag to slike kryss. Det må sikres tilstrekkelig med 
areal til kryssutforming. 
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Utredningstema 
- Det må utarbeides en trafikkanalyse som vurderer foreslått formål (bolig/næring) opp mot 
Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Det aktuelle tiltaket skal vurderes 
opp mot regional og nasjonal arealpolitikk, i tillegg til lokale forhold. 
- Trafikkanalysen skal beskrive endringen i trafikksituasjonen for det lokale vegnettet. I 
tillegg må det dokumenteres og vurderes de endringene som økning i arealbruken kan få på 
det overordnede vegnettet i området. 
- Tiltakets betydning for beboere i området skal beskrives – både i anleggstiden og ved 
permanent situasjon. Dette må utredes spesielt med tanke på trafikksikkerhet, trafikkavvikling 
og trafikkstøy – herunder støyplager i forhold til barn og unge. 
- Tiltakets betydning for trafikksikkerheten og sikker skolevei skal beskrives. 
- Avstand til kollektivtrafikk skal belyses.  
- Tilgjengeligheten til sentrum, eventuelle behov for trafikksikre forbindelser for gående og 
syklende, samt behovet for nye busslommer, skal vurderes. 
- Konsekvensutredningen skal inneholde forslag til avbøtende tiltak på eksisterende vegnett 
for å øke trafikksikkheten og lette trafikkavviklingen. Bruk av rekkefølgebestemmelser må 
vurderes. 
- Eventuelle tiltak for gående og syklende, samt tilrettelegging for bruk av kollektiv transport 
må utredes, dokumenteres og sikres gjennomført i planen. 
 
Handel og næringsliv 
0-alternativet 
Dagens situasjon har ingen plasskrevende handel, ut over noe fagrelatert utsalg.  
 
Antatte problemstillinger 
Planområdet ønskes utviklet til blant annet en handels- og næringspark med frittstående 
enheter, egne innganger og store grunnflater. Det gjelder dagligvarehandel og andre mindre 
varegrupper, samt areal- og plasskrevende varer. Området vil fungere som et nærsenter. 
Planområdet ligger nærme Hønefoss sentrum, og det er et ønske fra kommunen å utvikle 
Hønefoss sentrum til et attraktivt og levende handelssentrum. Planforslaget skal ikke etablere 
direkte konkurranse med sentrumsområdene. 
 
Utredningstema 
- Planarbeidet skal utrede områdets egnethet til handel sett opp i mot fylkesdelplan for handel, 
service og senterstruktur, rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre, nasjonale føringer for 
miljøvennlig tettstedsutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging samt 
byutviklingsanalysen. Planforslaget må definere type handelsvirksomhet som kan etableres på 
området. 
- Antall parkeringsplasser og parkeringspolitikk. 
 
Vann, avløp og overvannshåndtering 
0-alternativet/dagens situasjon 
Overvannshåndteringen i området er i perioder et problem. I dagens situasjon er det tre 
kulverter i området som leder overvann til elva. Kombinasjon av mye nedbør og høy 
elvevannsstand under vårflommen, kan gi problemer med tilbakeslag av overvann i kjellere.  
I slike situasjoner kan også kloakkpumpesystemet bli satt ut av drift. Planområdet er i dag 
delvis dekket av harde overflater. 
Det er i dag hovedsakelig strøm, men også oljefyring i meieriet. Fjernvarme er lagt rett forbi 
eiendommen, og vil kunne kobles på prosjektet. 
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Antatte problemstillinger 
Skisseprosjektet viser vesentlig større del av området med tett asfalt og takflater. Det legges 
opp til parkeringskjellere i alle 5 bolig/næringsbygg. Dette kan gi driftsproblemer.  
Ny utnyttelse av planområdet må gi ny plassering av kloakkpumpestasjon. 
Brannvannsdekningen i det aktuelle området er ikke tilstrekkelig. 
 
Utredningstema 
- Løsninger for lokal håndtering av overflateavrenning, som åpne løsninger for overvann, må 
vurderes. Overvannssystemer for oppsamling og fordrøyning av regnvannet utredes. 
- Behov for egne pumpekummer for håndtering av overflatevann fra store tette asfalt og 
takflater må utredes. 
- Økt belastning som følge av økt utnyttelsesgrad på vann- og avløpsnett må utredes. Det må 
vurderes hvilke områder som blir oversvømt dersom kulverter, stikkrenner og bekkelukkinger 
går tett. 
- Ny plassering av tomt og adkomstvei til kloakkpumpestasjonen må redegjøres for i 
reguleringsplanen. 
- Løsning for sikring av brannvannstilgang må utredes. 

 
Naturmangfold og landskap, nær- og fjernvirkning 
0-alternativet/dagens situasjon 
 
Naturmangfold og landskap 
Det er lite bestående vegetasjon på området, da største delen av planområdet er nedbygget, 
enten i form av bygg eller grå, asfalterte flater. Terrenget er forholdsvis flatt, med en klar 
terrengskråning mot jernbanen. Tomten stiger svakt fra øst til vest. Området ligger fint til i 
forhold til morgensol (øst) og sol midt på dagen (sør). Mot vest er det en skogkledt rygg som 
vil skygge noe for ettermiddagssolen.  
I henhold til opplysninger fra artsdatabanken er det gjort undersøkelser innenfor planområdet, 
og man anser derfor området som godt kartlagt. Det er registrert arter som er markert i 
artsdatabanken, og disse er markert som livskraftige.  
 
Nær- og fjernvirkning 
Området har en klar avgrensning som følge av omkringliggende infrastruktur. Slik 
planområdet ligger, vil ny bygningsmasse ikke påvirke nevneverdig andre boligområder hva 
gjelder solforhold eller utsikt/utsyn, men vil få en fjernvirkning ved at det er boligområder i 
nærheten som vil se ned på og over dette området. 
 
Antatte problemstillinger 
 
Naturmangfold og landskap 
En økt utnyttelse vil føre til at større bygninger kan etableres innenfor planområdet. Dette vil 
således gå på bekostning av åpne arealer. 
 
Nær- og fjernvirkning 
Den visuelle virkningen av nye bygninger og terrenginngrep i området visualiseres og 
beskrives både i nær- og fjernvirkning. 
 
Utredningstema 
 
Naturmangfold og landskap 
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- Det antas at området er utredet på et overordnet nivå. 
- I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal 
bidra til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i 
planleggingen.  
- Naturmangfoldsloven §§ 8-12 skal vurderes i forhold til planområdet, og følges opp ved 
behov. 
 
Nær- og fjernvirkning 
- Endringer av det større landskapsbildet må vurderes i forhold til nær- og fjernvirkning, og 
dokumenteres ved at fjern- og nærvirkningen som viser 0-alternativet og tiltaket utarbeides. 
 
Radon og eventuelt forurensning i grunnen 
0-alternativet/dagens situasjon 
Bussgarasjen innenfor planområdet er vist som en lokalitet med forurenset grunn, 
påvisningsgrad 2. Området er registrert som radonutsatt, da det i grunnen er registrert 
alunskifer. 
 
Antatte problemstillinger 
Forurensning i grunnen fra Bussgarasjen. 
Forekomst av radon. 
 
Utredningstema 
- Forhold vedrørende forurenset grunn, må utredes og ivaretas i planarbeidet. 
- Eventuell radonforekomst i planområdet må identifiseres. Tiltak angående radon beskrives 
og skal være i henhold til teknisk forskrift. 
 
Grunnundersøkelser og geoteknikk 
0-alternativet/dagens situasjon 
Det er lokalisert 3 soner med fare for kvikkleireskred rett i nærheten av området. 
Undersøkelser viser at planområdet består av fyllmasse. Det skal utføres ytterligere 
grunnundersøkelser av om det kan være kvikkleire lenger ned i grunnen og videre om det er 
fare for skred. 
 
Antatte problemstillinger 
Flom, planområdet ligger ned mot Begna. 
Skred. 
Rystelser fra jernbanetrafikk. 
Grunnvannstand. 
Fundamenteringsmuligheter. 
 
Utredningstema 
- Reell fare for flom og skred skal utredes på reguleringsplannivå, og avbøtende tiltak skal 
innarbeides i planen. 
- Geoteknisk undersøkelse. 
 
Uteoppholdsarealer / lekeplasser 
0-alternativet/dagens situasjon 
Dagens situasjon har ingen lekeplasser eller attraktive/brukte uteoppholdsplasser. 
 
Antatte problemstillinger 
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Del av uteareal for boliger er lagt på tak. 
Manglende lekeareal av høy kvalitet, til alle årstider og alle alderstrinn. 
 
Utredningstema 
- Planarbeidet skal ivareta de rikspolitiske retningslinjene for barn og unges interesser. 
- En vurdering av lekemulighetene i planområdet, og i nærmiljøet for øvrig, skal utarbeides og 
følge planforslaget. 
- Planområdets størrelse tilsier at det bør tilrettelegges for sosiale møteplasser, og områder for 
fysisk aktivitet for alle, til fri benyttelse. 
- Tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Det bør undersøkes hvorvidt det 
eksisterer arealer for uorganisert lek, og plikt til å finne erstatningsareal.  
- Det skal vektlegges trafikksikre løsninger og gode gangforbindelser. 
 
Nærmiljø, støy / luftforurensning og skolekapasitet 
0-alternativ 
Hoveddelen av planområdet er avsatt til ”Annet byggeområde – fremtidig” , mens deler av 
planområdet er avsatt til ”Kommunalteknisk anlegg – nåværende” og ”Jernbaneareal – 
nåværende”. Hele området er omfattet av ”Båndlegging etter annet lovverk – nåværende”. 
Mot nord grenser området mot Soknedalsveien, mot sør til jernbanearealer. I vest ligger det 
noe bolig- og skogsområder. 
 
Støy- og luftforurensning 
Området er i dag utsatt for støy og luftforurensning, med sin beliggenhet ved Soknedalsveien, 
som er en av hovedfartsårene til Hønefoss.  
 
Skolekapasitet 
Planområdet ligger nær Veien barneskole (ca. 720 m gang) og Veienmarka ungdomsskole (ca. 
1 km) Nærmeste barnehage er Veien BH (1,3 km) med 3 avdelinger (45 plasser/ekvivalenter). 
Hønefoss barnehage sentrum (1,2 km). Denne er planlagt utvidet. Det er i dag god gang-
/sykkelvei nordover til både barneskole og ungdomsskole på Veien.  
 
Antatte problemstillinger 
Støy- og luftforurensning 
Økt tetthet gir mer trafikk. Dette gir større belastning på nærmiljøet i forhold til støy og 
luftforurensning. Foreslåtte formål vil i seg selv ikke være forurensende.  
 
Skolekapasitet 
Boligutbygging og høyere utnyttelse kan føre til press på eksisterende skoler og barnehager. 
 
Utredningtema 
 
Støy- og luftforurensning 
- Belastningen som kommer med økt tetthet i forhold til energi og miljø skal utredes som eget 
tema.  
- Støyforhold for ny støyfølsom bebyggelse må belyses ut fra fremskrevet trafikk på 
nærliggende vei- og jernbanenett.  
 
Kulturminner 
0-alternativet/dagens situasjon 
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Bebyggelsen innenfor planområdet er i dag lite sammenhengende, med preg av både eldre og 
nyere industri- og næringsbygg. Mange av bygningene var tidligere del av Ringerikes Meieris 
lokaler. To av de stående bygningene, deriblant Meieribygningen, har i 
kulturminneregistreringen i Hønefoss sentrum, utført 2000-2001 blitt vurdert til å ha høy 
verneverdi.  
 
Antatte problemstillinger 
Det er registrert kulturminner av lav og høy verdi på planområdet, og en utbygging vil komme 
i konflikt med disse. 
Det ligger en vernet gang- og sykkelvei og kulvert i forbindelse med  fylkesvegen. Denne 
ligger utenfor planområdet, men eventuelle konsekvenser i forbindelse med 
reguleringsarbeidet skal utredes. 
 
Utredningstema 
- Tiltakets innvirkning på kulturmiljøer og kulturminner skal utredes i forhold til direkte 
påvirkning/inngrep i miljøer, endringer i miljøenes lesbarhet. 
 
 
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder samfunnssikkerhet 
I henhold til § 4-3 i “Plan-og bygningsloven” skal det gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planer for utbygging. Hensikten med analysen er å forebygge risiko og 
sårbarhet for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. 
Samfunnssikkerhet er derfor et viktig perspektiv og en oppgave i arealplanleggingen. 
 
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å bidra til at samfunnssikkerhet i nødvendig 
grad blir integrert i arealplanleggingen. Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål 
kan være utsatt for ulike farer som for eksempel flom og skred, eller vil være eksponert for 
farlige kjemikalier eller gasser dersom det skulle oppstå hendelser i nærliggende virksomheter 
som håndterer slike stoffer. For å kunne forebygge tap av liv, helse og miljø er det helt 
nødvendig at det undersøkes om det foreligger slik risiko tidlig i arealplanprosessene. 
 
For de delene av områdereguleringen hvor det senere vil bli krav om detaljreguleringen, vil 
det være aktuelt i områderegulering å sette krav til egen ROS-analyse. 
 
Metodikk og avgrensning 
Konsekvenser skal vurderes opp mot 0-alternativet, som vil være en forventet utvikling i tråd 
med gjeldende plan. 
Det legges opp til en overordnet sårbarhetsanalyse, og ikke en detaljert hendelsesbasert 
risikoanalyse. 
Risiko i anleggsperioden skal vurderes. 
 
Analysen trenger ikke å inneholde risikovurderinger omkring terror, trusler og sabotasje. 
Tiltaket (i forhold til kjent situasjon pr. februar 2011) vil ikke inneholde elementer som er 
spesielt utsatt for slike hendelser. 
 
Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I analysen skal utfallet 
avgrenses ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med tap av menneskeliv. 
 
Vurderinger og antakelser skal baseres på foreliggende dokumentasjon for prosjektet og 
aktiviteter i nærområdet. 
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Begrep Definisjon 
Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å 

motstå virkninger av en uønsket hendelse, og 
til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand 
eller funksjon etter hendelsen (NS5814) 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av 
sannsynligheten for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse (NS5814) 

Risikoanalyse En systematisk fremgangsmåte for å beskrive 
og/eller beregne risiko. Risikoanalysen 
utføres  ved kartlegging av uønskede 
hendelser og årsaker til- og konsekvenser av 
disse. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten eller 
konsekvensen av en uønsket hendelse. 

 
 
Akseptkriterium 
Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygget risiko. Tilsvarende gjelder for opphold på 
ethvert sted til enhver tid. Det betyr at mennesker og samfunn må akseptere en viss risiko.  
 
Følgende akseptkriterium benyttes i denne analysen:  
 

”Risikonivået for tiltaket skal ikke være høyere enn det som er akseptert for 
tilsvarende virksomhet i Norge”. 

 
Analyse 
Oppbygging: 

• Konsekvenser av 0-alternativet 
• Tema   
• Årsak til risiko med mulig konsekvens  
• Tiltak 

 
I vurderingene er sårbarhet knyttet til de naturlige, stedlige forhold som styrer i hvilken grad 
arealene i reguleringsplanen ikke kan motstå eller begrense virkningen av uønskede 
hendelser. Foreslått inndeling i tema er basert på Konsekvensutredning, og er som 
nedenstående: 
 
I vurderingen graderes sårbarhet som følger: 
 

• Svært sårbart  
• Moderat sårbart 
• Lite sårbart  
• Ikke sårbart  

 
Hovedtema som skal vurderes er:  
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• Natur – og miljøforhold  
• Menneskeskapte forhold 

 
Natur- og miljøforhold 

• Radongass  
• Masseras/-skred  
• Grunnforhold 
• Overvann 
• Skogbrann 
• Sterk vind 
• Ekstrem nedbør 

 
Menneskeskapte forhold 
Planen/tiltaket kan få konsekvenser for: 

• Vei/bru/knutepunkt 
• Storbrann 
• Forurensning i grunn 
• Stråling fra kraftlinjer 

 
Planområdet/tiltaket berøres av: 

• Støv/støy og trafikk 
 
Transport og trafikksikkerhet; det kan være fare/risiko for: 

• Ulykke i av/påkjørsler  
• Ulykke med gående og syklende  
• Ulykke med gjennomføring av anlegg 
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17.09.2013 
 
 
Oppsummering av innkomne merknader i forbindelse med varslet oppstart (frist 
11.05.13) 
 
I forbindelse med utleggelse til offentlig ettersyn, har det kommet inn 5 merknader. 
 

1. Statens vegvesen 
2. Norges vassdrags- og energidirektorat 
3. Jernbaneverket 
4. Fylkesmannen i Buskerud 
5. Ringerike kommune – kommuneoverlegen v/ miljøretta helsevern 

 
Nedenstående er oppsummering av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentar i 
kursiv. Rådmannens kommentar følger forslagsstillers kommentar. 
 
1) Statens vegvesen: 

a) Under punkt pkt 4. Kulturminner er det viktig at også konsekvensene for vernet gang- 
og sykkelveg og kulvert på fylkesvegen blir utredet. Denne er et vernet objekt, jf 
Nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, verneform: 
kulturminneloven. 
Minner i tillegg om innholdet i deres innspill til kommunen i forbindelse med 
forhåndshøring av planarbeidet (mail 17.10.12), samt referat fra møtet i 
Fylkeskommunen, planforum (18.12.12). 

i. Innarbeides i planprogrammet. 

 
b) Viser til planprogrammets punkt 4.3. Trafikk. Dersom det er rekkefølgebestemmelser i 

kommuneplanens arealdel må disse følges opp i den videre planleggingen og 
detaljeringen i området. Av hensyn til Statens vegvesen sitt saksområde er det viktig at 
planområde inneholder tilstrekkelig areal for å omfatte utbedringer av krysset osv. 
Detaljering av kryssutforminger må foreligge for å sikre nødvendige arealer i planen. 

i. Ok, innarbeides i planen. 

 

c) Eventuelle tiltak for gående og syklende, samt tilrettelegging for bruk av kollektiv 
transport må utredes, dokumenteres og sikres gjennomført i planen. 

i. Innarbeides i planprogrammet. 

 
d) Mangel på nødvendige tiltak på riks- og fylkesveinettet og sikring av gjennomføring 

ved rekkefølgebestemmelse vil kunne føre til innsigelse. 
i. Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

2) Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- 
og skredfare. NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og 
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veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer 
etter plan- og bygningsloven. 
 
a) Planområdet ligger ned mot Begna, så det bør i planarbeidet vurderes om området er 

flomutsatt.  
i. Innarbeides i planprogrammet. 

 

b) Det er flere områder på Ringerike der det er utfordringer knyttet til grunnforhold og 
kvikkleire. Det er lokalisert 3 soner med fare for kvikkleireskred rett i nærheten av 
planområdet. I planprogrammet står det at det er identifisert fyllmasser i grunnen, men 
det bør gjøres ytterligere undersøkelser av om det kan være kvikkleire lenger ned i 
grunnen og videre om det er fare for skred.  

i. Innarbeides i planprogrammet. Det vil i forbindelse med ROS-analysen 

utføres geotekniske undersøkelser av grunnen. Føringer for arbeidet skal 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

c) NVE mener at reell fare for flom og skred må utredes på reguleringsplannivå. NVE 
anbefaler at det gjøres undersøkelser og vurderinger av dette allerede på 
områdereguleringsplannivå. Alternativt må det legges føringer i 
områdereguleringsplanen, at dette skal gjøres i detaljreguleringsplanen. 

i. Det vil i forbindelse med ROS-analysen utføres geotekniske undersøkelser 

av grunnen. Føringer for arbeidet skal innarbeides i planprogram og 

reguleringsbestemmelser. 

 

d) Ved høy vannføring i elva, er det av og til problemer med tilbakeslag av overvann. 
Ved planlegging av nye utbyggingsområder er det særlig viktig å unngå byggverk i 
lavpunkter som er naturlige magasiner og vannveier for overvann. Vassdrag (også helt 
små bekker) og flomveier bør undersøkes og planlegges inn i planen. Dette gjelder 
også lavpunkt for å lede bort overvann. NVE anbefaler åpne løsninger for vassdrag og 
overvann. Åpne systemer er lettere å kontrollere og vedlikeholde, og videre er vannets 
selvrensningsevne bedre i en åpen løsning fremfor en lukket. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 

e) Kulverter, stikkrenner og bekkelukkinger er sårbare punkt. Det bør vurderes hvilke 
områder som blir oversvømt dersom slike kulverter og bekkelukkinger går tett. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 
f) Under følger sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområde. 

Dersom planområdet berører noen av temaene skal NVE ha planen på høring. NVE vil 
kun gi uttale til planen dersom temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. 
Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding 
av hensynssoner for flom- og skredfare. 

 
 

Tema Vurderinger  Innarbeiding i plan  
Er det vassdrag i 
planområdet? 

Styre arealbruk vekk fra vassdrag. Byggegrense til vassdrag.  

Er planområdet 
innenfor 20-
metersbeltet langs 

Konsekvenser for tiltak som 
berører vassdrag skal beskrives (se 
vannressursloven og 

Alle vassdrag med årssikker 
vannføring skal merkes 
tydelig i plankartet, med 
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bekk eller 100-
metersbeltet langs 
elv? 

vannforvaltningsloven) formålet bruk og vern av 
sjø og vassdrag.  

Er vassdraget 
vernet? 

Hvis det er muligheter for å 
restaurere vassdrag, kan det søkes 
om bistand fra NVE. 

Vernet vassdrag bør vises 
som hensynssone med 
retningslinjer for 
forvaltningen. 

 

Kan planområdet 
være flomutsatt? 

Evt flomsonekart for området. 
Utenfor kartlagte soner kan en 
første vurdering baseres på 
observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og 
kartanalyse. Ved tvil gjøres en 
fagkyndig utredning. 
Evt bekkelukninger som kan 
oversvømmes bør kartlegges. 

Flomutsatt areal skal vises 
som hensynssone og 
tilknyttes bestemmelser som 
ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK10. 

 

Kan planområdet 
være skredutsatt? 

Sjekk om det finnes skred-
/aktsomhetssoner for skred eller 
marine avsetninger i planområdet. 
I tilfellet, skal det gjøres en 
fagkyndig vurdering av 
skredfaren.  
Utenfor kartlagte soner kan en 
første vurdering baseres på lokal 
informasjon om grunn- og 
terrengforhold. Ved tvil benyttes 
fagkyndig. Hvis det ikke er 
tilstrekkelig sikkerhet, må 
avbøtende tiltak beskrives. 

Skredutsatte områder vises 
som hensynssone i planen 
og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt 
i TEK10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvar for fremtidig tilsyn 
og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

 

Kan 
klimaendringer 
påvirke 
planområdet? 

NVE forventer økt flomvannføring 
med minst 20% i små nedbørsfelt 
og kystvassdrag. Det må vises 
særlig aktsomhet langs bratte 
masseførende vassdrag. 

Byggegrense til vassdrag, 
evt hensynssone dersom 
flom-, erosjons- eller 
skredfare. 

 

Er det konsesjoner 
for vassdrags- eller 
energianlegg i 
området? 

Det må ikke planlegges ny 
arealbruk i konflikt med etablerte 
eller planlagte kraftlinjer, 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller 
andre anlegg for energiforsyning 
og –overføring.  

Anlegg for energiforsyning 
og –overføring skal 
reguleres som teknisk 
infrastruktur etter plan- og 
bygningsloven §11-7 nr 2, 
med unntak av 
kraftledninger i sentral og 
regionalnettet som skal vises 
som hensynssone. 

 

 
i. Punkter som er markert med fet skrift medtas i det videre planarbeidet. 
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Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
 

3) Jernbaneverket (JBV) 
a) Jernbaneverket er generelt positive til at det legges opp til fortettet boligbygging 

og arbeidsintensive virksomheter i nærheten av jernbanen, og at stasjoner utvikles 
som kollektivknutepunkt. Dette vil være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

 
b) Arealbruk som fremgår av mottatt planmateriale, og beskrivelse i møte av 19. 

april, tilfredsstiller ikke helt disse målene. Planen legger til grunn at store deler av 
området settes av til arealkrevende formål og det legges i hovedsak opp til bruk av 
bil. JBV støtter ikke en slik utnyttelse, og mener at arealbruken bør justeres. JBV 
viser til Fylkesmannen i Buskerud sin uttalelse  til forhåndshøringen, der de 
samme problemstillinger tas opp. 

 
c) Hønefoss stasjon kan få enda større betydning i fremtiden ved ny Ringeriksbane. I 

NTP 2014-23 forutsettes denne startet opp i siste seksårsperiode. Det vil da være 
viktig at det legges opp til boligbygging og en arealbruk som stimulerer til økt 
bruk av jernbane. En fortettet boligbygging og arbeidsintensive virksomheter i 
gangavstand til stasjonen er en god strategi for å legge opp til bruk av jernbanen, 
og også minske biltrafikk i området. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 

d) De foreslåtte utbyggingsplanene strekker seg inn på jernbanens område. JBV vil 
kunne akseptere en viss justering av grenselinjen mot jernbanen, men forutsetter at 
det skjer gjennom dialog i planprosessen. Avgrensing og utforming av det aktuelle 
arealet vil måtte ses i sammenheng med formålet det reguleres til. JBV ber om at 
det i det videre arbeidet holdes tett kontakt med JBV for å komme frem til en 
hensiktsmessig justering og en rett arrondering av jernbanearealene. 

i. Eiendoms- og byggegrensen mot jernbanen vil bli del av den videre 

dialogen mot et endelig forslag til reguleringsplan. 

 
e) Det forutsettes at forhold knyttet til støy, rystelser, avrenning og sikring mot 

jernbanen tas opp og blir tatt inn i planforslaget. 
i. Omtales, og jobbes videre med i planarbeidet. 

 
Rådmannens kommentar: 
Det må innledes dialog med Jernbaneverket rundt eiendomsforhold mot jernbanen. For 
øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 
 
4) Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 

a) Viser til brev av 18.12.12, med innspill til saken. Det er blitt redegjort for en rekke 
nasjonale føringer og forventninger til det videre plan- og utredningsarbeidet. Aktuelle 
tema var støy, luftforurensning, klima, energi og handel. For disse punktene vises det 
til nevnte brev. 
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b) FMB gjør oppmerksom på at prinsippene for universell utforming ikke er gitt gjennom 
rikspolitiske retningslinjer, men fastsatt i Lov om forbud mot diskriminering på grunn 

av nedsatt funksjonsevne.  
i. Rettes opp. 

 

c) De nasjonale føringene for kjøpesenter er fastsatt ved en rikspolitisk bestemmelse og 
ikke en rikspolitisk retningslinje.  

i. Rettes opp. 

 
d) FMB anbefaler at retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i 

arealplanleggingen også blir nevnt i dette kapittelet. 
i. Ok, retningslinje T-1520 legges til under kapittel 3. 

 
e) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 

resolusjon 24.06.10, gir viktige føringer for en rekke miljøfaglige tema og kan med 
fordel nevnes. 

i. Ok, innarbeides i planprogrammet. 

 
f) FMB har tidligere vist til at det i byområder med gangavstand til 

kollektivknutepunkter skal legges vekt på boligbygging med en høy utnyttingsgrad og 
at boligbehovet må sikres i kommunale planer. I kommunens vedtak om oppstart av 
planarbeidet er det tatt inn et punkt om at det ved fastsetting av planprogrammet skal 
redegjøres for alternative utbyggingsstrategier. FMB vil i den forbindelse igjen be om 
at boligbehovet i Hønefoss blir nærmere vurdert og lagt til grunn for planarbeidet, 
blant annet med tanke på en prioritering av boliger som arealbruksformål. 

i. Bemerkningen medtas i det videre arbeidet med planleggingen. 

 

g) Viser til planprogram, under tema Trafikk, der det står at avstanden til kollektivtrafikk 
skal belyses. FMB forutsetter at det gjøres vurderinger av tilgjengeligheten til 
sentrum, eventuelle behov for trafikksikre forbindelser for gående og syklende, samt 
behov for nye busslommer. 

i. Ok, innarbeides i planprogrammet. 

 

h) FMB gjør oppmerksom på at det under utredningstema Naturmangfold og landskap i 
planprogrammet, skal konkretiseres at planarbeidet skal redegjøre for hvordan 
prinsippene i §§ 8-12 i Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

i. Rettes opp. 

 

i) FMB finner formulering i planprogrammet under tema Nærmiljø, at ”belastningen 
som kommer med økt tetthet i forhold til energi og miljø skal utredes som eget tema”, 
for upresis. Her mener FMB at støyforhold for ny støyfølsom bebyggelse må belyses 
ut fra fremskrevet trafikk på  nærliggende vei- og jernbanenett. I forslaget står det 
videre at det ikke er spesiell luftforurensning i området. Ut fra beliggenheten ved en 
innfartsvei til Hønefoss bør dette begrunnes nærmere. 

i. Ok. Endres og innarbeides i planprogrammet.  

 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser området for godt utnytta med tanke på boligbebyggelse. Førøvrig er 
innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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5) Ringerike kommune, kommuneoverlegen v/ miljøretta helsevern (RKK) 

a) RKK anser trafikksikkerhet, støy, luftforurensning og grunnforhold som de største 
utfordringene for områdereguleringsplanen i forhold til boliger, skoler og barnehager. 
RKK poengterer at planer for disse temaene inngår i planprogrammet. 

i. Dette er særlige tema som sikres gjennom egne retningslinjer. Dette vil 

omtales og en vurdering av behov for eventuelle tiltak vil bli gjort i det 

videre planarbeidet. 

 

b) Vedrørende lokal overvannshåndtering 

Det er kjent at området har en høy grunnvannsstand og forurenset grunn. Dette kan by 
på utfordringer i forhold til bortledning av overvann i perioder med høy vannstand i 
elva og store nedbørsmengder for å hindre vanninntrenging i boligene med 
etterfølgende fuktskader og helsemessige ulemper. Konsekvensene i form av høyere 
gjennomsnittlig lufttemperatur, økte nedbørsmengder og endringer i nedbørsmønsteret 
(mer nedbør i form av regn vinterstid) må vurderes spesielt. 

 
Muligheter for å etablere åpne, lokale overvannssystemer for oppsamling og 
fordrøyning av regnvannet, grønne permable overflater, grønne tak og vegger med 
vegetasjon som bruker vann anbefales utredet. Slike åpne vannsystemer kan bidra til å 
øke områdets attraktivitet som boområde. 

i. Ok, tas med i det videre planarbeidet. 

 
c) Vedrørende område for sosial og fysisk aktivitet 

Områdereguleringsplanen er av en slik størrelse at det bør tilrettelegges for sosiale 
møteplasser og områder for fysisk aktivitet for alle til fri benyttelse, jf. Ringerike 
kommunes Folkehelsemelding 2013. 

i. Medtas i det videre planarbeidet. 

 
d) Vedrørende universell utforming 

RKK viser til Buskerud kommunes Plan for universell utforming; Buskerud mot 2025. 
i. Dette er et eget tema som sikres gjennom egne lover. Temaet vil omtales, 

og en vurdering av behov for eventuelle tiltak vil bli gjort i det videre 

planarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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tiltaket, gnr/bnr 4000/12 og 45/282, samt dagens bestående bygg for Røde Kors lengst vest på 
planområdet, gnr/bnr 1007/1 og 2169/1.
 

 
Planområdet med beliggenhet nær jernbanestasjonen, og med gangavstand til Søndre torg på ca. 15 minutter 
 

 
Planområdet er i dag klart avgrenset av jernbane og Soknedalsveien 
 
Planområdet omfattes av plan med planID 127-03 Molvaldområdet med ikrafttreden 
26.06.1986. I denne planen er planområdet avsatt til industri og forretning, med tillatt 
utnyttelsesgrad 0,3 og høydebegrensning på 2 etasjer. Det tillates ikke oppført 
boligbebyggelse, noe det er åpnet for i kommuneplanen av nyere dato.
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 
 
 
Trafikk  
0-alternativet/dagens situasjon 
Planområdet har adkomst fra Soknedalsveien. Det ligger nært Hønefoss jernbanestasjon. 
Soknedalsveien er i dag en vei med en del trafikk, og i kommuneplanen er området båndlagt 
med krav om trafikkutredning før tillatelse til tiltak. Vest for krysset ved Hofsfossveien er 
trafikken på 6.750 kj. t/døgn, og øst for Hofsfossveien, ned mot sentrum, er den 7.350 kj. 
t/døgn. I Soknedalsveien parallelt med Arnemannsveien er trafikken på 3.015 kj. t/døgn. 
 
Antatte problemstillinger 
I og med at det overordnede veisystemet i Ringerike er til utredning, er fremtidig status på 
Soknedalsveien noe uklar, men på grunn av tilliggende boligområder, vil det fortsatt være en 
trafikkert vei. Jernbaneverket jobber også med en utredning i forhold til ny jernbanetrasé 
gjennom Ringerike. Planarbeidet forholder seg til dette som om eksisterende stasjon ligger 
omtrent der den ligger i dag. Valg av jernbanetrasé vil ikke få følger for planarbeidet ut over 
valg av plassering av Hønefoss stasjon.  
Det forutsettes et omfattende arbeid med utbedringer av kryss, der det vil være avkjøring fra 
Soknedalsveien. Illustrasjonsplanen viser i dag to slike kryss. Det må sikres tilstrekkelig med 
areal til kryssutforming. 
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GNR.57/7 - HERADSBYGDA - 1. GANGSBEHANDLING  
 

Arkivsaksnr.: 12/5491  Arkiv: REG 57/7  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
111/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Forslag til detaljregulering for Gnr. 57/Bnr. 7 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. 
 

Sammendrag 
Bokvalitet AS ønsker å omregulere en liten stripe LNF-område til formålet bolig i 
Heradsbygda. 
Det ønskes å regulere til konsentrert småhusbebyggelse. 
Etter vurdering ser rådmannen forslaget som positivt.  
 

Innledning 
Det er kommet inn et forslag fra Bokvalitet AS om å starte en reguleringsplan for å regulere 
deler av eiendommen gnr./bnr. 57/7 fra LNF til Boligformål. Bakgrunnen for dette ønsket er 
at grunneier kontaktet Bokvalitet AS angående tomten på ca. 9,8 daa som i dag er regulert 
som LNF i Kommuneplanen, men nyttes ikke til dette, og ønsket derfor å selge det til 
boligutvikling.  

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 8/4/2013, sak 41/13, oppstart 
av detaljregulering for Gnr.57/Bnr.7. 

 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Området ligger i dag i Heradsbygda mellom Heradsbygdveien og Oppenåsveien. Tomten er 
på ca. 9,8 daa. Den bebygde delen av eiendommen er i dag regulert til boligformål i 
gjeldende reguleringsplan, mens resterende del ligger i uregulert område. 

Planforslaget 

Forslag til reguleringsplan for 57/7 er mottatt fra COWI AS på vegne av Bokvalitet AS  
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Reguleringsplan 605_384. ”GBnr. 57/102 og del av GBnr. 57/7” i målestokk 1:500, 
datert 13/9/2013 
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- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 13/9/2013 
- Planbeskrivelse (inkludert konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, dersom aktuelt) datert 13/9/2013 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
Den bebygde delen av tomten ligger under reguleringsplan nr. 257 Halsteinrud Terrasse 
vedtatt 29.6.2000. Den resterende delen av tomten er uregulert. 

 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. Bokvalitet AS er forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 57/7 og 57/102. 
 
Innkomne innspill til planoppstart 
COWI AS varslet på vegne av Bokvalitet AS, i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 13/05/2013 og kunngjorde 
det i Ringerikes Blad 16/05/2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fire 
uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og 
kommentert under. 
 
Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 5/6/2013: 
Kort referat av innspill: 
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, men på grunn 
av mangelfulle registreringer må det bli foretatt en undersøkelse av planområdet, jmf. 
Kulturminnelovens §9 og §10.  
I dette området vil det være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. 
Tiltakshaver må selv skaffe og bekoste gravemaskin med fører til en slik registrering.  
Det budsjetteres med kulturminneregistrering og datering av inntil tre C14-analyser. Den 
samlede økonomiske rammen for det arkeologiske arbeidet utgjør 42750 kr. 
 
Forslagstillers kommentar:  
Kulturminneregistrering er bestilt, og vil bli gjennomført før planen sluttbehandles. Ved 
funn vil enten planforslaget bli justert i fht eventuelle kulturminner, alternativt søkes 
eventuelle kulturminner frigitt fra Riksantikvaren dersom de er i konflikt med 
utbyggingsplanene 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
  
Uttalelse fra Eriksen og Byggmester, 10/6/2013: 
Kort referat av innspill: 
Eksisterende husstander kjøpte sin bebyggelse blant annet med hensyn på utsikt og 
omkringliggende jordbruksareal. En reguleringsendring av jordbruksarealet er derfor ikke 
ønskelig. Det stilles spørsmål til om det at et jorde har ligget brakk i seks år, skal ha 
innvirkning på muligheten for en godkjent reguleringsendring av området. Det stilles også 

Side 346 av 500



  Sak 111/13 s. 3 
 

   

 

spørsmål ved atkomsten til området, både i forhold til standard og i forhold til 
trafikkmengde.  
Dersom det skulle bli en reguleringsplan med boligformål innenfor planområdet er det satt 
en punktvis liste som skal sikre at kvaliteten til eksisterende husstander blir ivaretatt. Disse 
punktene dreier seg om utsikt, høyde på bebyggelse, takfasong, plassering, boligtyper, 
standard og avgrensing mot egen eiendom ved oppsetting av mur. 
 
Forslagstillers kommentar:  
Planstiller er ikke kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk i flere år. Ved utarbeiding 
av planforslaget har man tatt hensyn til terreng, og lagt opp til en bebyggelse som ikke skal 
være til unødig sjenanse for eksisterende boliger i området. For å ikke gi økt belastning på 
adkomsten til eksiterende boliger, er det lagt opp til en ny adkomst mot Fv174. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett, 15/5/2013: 
Kort referat av innspill: 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne 
sammenheng vises det til eksisterende nett innenfor planområdet. Det er ønskelig at 
Ringeriks-Kraft Nett informeres i den videre planprosessen for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med 
utbyggingen av området. 
 
Forslagstillers kommentar:  
I den videre prosessen vil Ringeriks Kraft bli informert og involvert i planlegging av 
infrastruktur i området og fram til ny bebyggelse. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller 
 
 
Uttalelse fra Haukedal og Andersen, 7/6/2013: 
Kort referat av innspill:  
Det opplyses om at det tidligere har vært søkt om utbygging av den aktuelle eiendommen, 
men at dette ble avslått av kommunen. Det stilles derfor spørsmål ved om det nå skal 
kunne godkjennes en utbygging av området.  
Tiltenkt atkomstveg er svært smal og med dårlig siktforhold. Det er derfor ikke heldig at 
denne skal benyttes som atkomstveg til utbyggingsområdet. Det anbefales derfor at 
atkomsten blir lagt fra fylkesvei, som ligger på samme nivå som tiltenkt bebyggelse. I tillegg 
må en sikre at høyden på bebyggelsen ikke frarøver eksisterende bebyggelses utsikt.  
En utbygging vil medføre at området blir ødelagt av mye trafikk og støy, og eksisterende 
bebyggelse vil få forringet sitt boligområde og sin verdi. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Planstiller er ikke kjent med tidligere initiativ til utbygging av det samme området. Oppstart 
av dette planarbeidet har vært behandlet av Hovedkomite for areal og miljø og det ble 
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vedtatt at planarbeidet kunne påbegynnes. Adkomst til planområdet er planlagt fra Fv174, 
for å unngå økt belastning på adkomst til eksisterende boliger. Det er satt en maks 
byggehøyde på ny bebyggelse som tar hensyn til eksisterende boliger. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller 
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området regulert til LNF.  

 
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 
Da dette er en privat reguleringsplan innebærer dette ingen økonomiske konsekvenser. 

 
Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 
Det ønskes å regulere fra LNF til Bolig. Det sees positivt på tiltaket i dette området som 
fremstår som et glemt område i en plansammenheng. Tenkt utnyttingsgrad og 
bygningstypologi vil passe bra inn i et område som ellers er et variert småhusområde.  
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
Omfanget er beskjedent. 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. 
 
Lekeplasser 
Lekeplass for småhusområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som 
sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
 
Infrastruktur 
Det er planlagt adkomst via FV. 174. Rådmannen ser på dette som den beste løsningen for 
adkomst til området. Det er også regulert inn en videreføring av eksisterende GS-vei inn i 
området, noe Rådmannen synes er viktig. 
Gjesteparkeringen er planlagt i begynnelsen av innkjøring til området, mens egen parkering 
skjer på boligens areal.  
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Naturmangfold og grøntstruktur 
Området er i dag en liten gjengrodd jordbruksstripe som ligger klemt mellom vei og bolig, 
og det sees positivt på å utnytte arealet til noe mer en det gjøres i dag. 
Ved å tilrettelegge både lekeplass og at det er tenkt en utbygging med småhusbebyggelse, 
vil området fremdeles fremstå som meget grønt. 

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
I ROS- analysen som er gjort er det vurdert at område inneholder svært få risikoelementer. 
Og at det viser seg at det er trygt å tillate tiltak i området. 
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 området.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_384 
detaljregulering for ”Gnr. 57/Bnr. 7” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
  

 
Vedlegg 

1. Planbestemmelser 
2. Planbeskrivelse 
3. Oppstartsvarsel 
4. Kopi av div brev 
5. Støyvurderinger 
6. Kart 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 23.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler: Pål Louis Yarra 
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PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS 
NEDBØRSFELT  
 

Arkivsaksnr.: 13/2744  Arkiv: M30   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere kommunal overføringsledning i Åsa og tilknytte dette til 
Monserud renseanlegg.  
 

2. Det vedtas å avvikle de eksisterende KUR-anleggene og koble disse til den planlagte 
overføringsledningen. 
 

3. Eiendommer tilknyttet kommunal KUR kobles til overføringsledning uten at det 
ilegges tilknyttingsavgift. 
 

4. Rapport «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig 
avløpsløsning for Steinsfjordens nedbørsfelt» skal legges til grunn for prosjektering. 
 

5. Samtidig vil det også etableres kommunal vannledning i samme område. 
 

6. I tillegg til boliger, vil også fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt 
tilkobling til kommunalt avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til 
hovedledningen. 
 

7. Det tas sikte på anleggsstart i 2015. 
 

8. Det vedtas å omdisponere kr 1.500.000 fra Hovedplan avløp prosjekt 0364 til 
forprosjekt i  2014.   
 

9. Steinsfjordutvalget har hatt saken til behandling på møte 12.09.2013 med følgende 
vedtak: 
 

 Steinsfjordutvalget anbefaler konklusjonen i rapporten (se oppe) om å 
erstatte KUR- anleggene med tilknytning til ordinært vann og avløps nett 
med overføring til henholdsvis Hole og Monserud renseanlegg. 

 Tiltakene er så viktig at gjennomføring bør skje så raskt som mulig med 
forprosjekt i 2014 og gjennomføring i 2015. 
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Sammendrag 
Ringerike kommune har 14 KUR-anlegg i Steinsfjordens nedbørsfelt. For å oppfylle kravene 
til restutslippet satt i forurensningslovgivningen trenger disse anleggene nå vedlikehold. 
Sammen med Hole kommune og konsulent har det blitt uredet kostnadsbilde for ulike 
alternativer for fremtidige avløpsløsninger. Kombinasjon av beregningene utført i rapporten 
og de positive effektene som ikke er blitt prissatt (bedre vannforsyning, mindre 
forurensning og økt tilknytning), viser at det lønner seg å bygge kommunal 
overføringsledning til Monserud renseanlegg, istedenfor å vedlikeholde KUR-anleggene.  
 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike og Hole kommuner utarbeidet i 2011 sine respektive strategiplaner for 
opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Kommunene ble delt inn i hensiktsmessige 
tiltakssoner. Tiltakssonene er prioritert ut fra miljøtilstand og brukerinteresser i 
vannforekomstene. Begge kommunene har Steinsfjorden som tiltakssone med prioritet 1.  
Steinsfjorden er kjent for å være en vannforekomst med mange utfordringer. Både naturlig 
biologi og økologi, men også menneskelige inngrep og avrenning fra landbruk og kloakk 
bidrar til at Steinsfjorden har vært et vann det har vært fokus på i mange år. 
I perioden 1998-2007 ble det derfor gjort en enorm innsats ved etablering av KUR 
anleggene. Disse skulle bidra til å minske utslipp av næringsstoffer og tarmbakterier til 
vannet. Resultatet av opprydningen viser en tydelig forbedring av vannkvaliteten i 
Steinsfjorden i flere år. 
 
I dette arbeidet ble 14 renseanlegg for 185 hus tilkoblet i Ringerike og 6 anlegg for totalt 52 
hus i Hole kommune. Forutsetningen for beregninger av lønnsomhet den gang, var at 
anleggene skulle vare i 15 år, før rensemediet skulle byttes ut. Prøver i dag viser derimot at 
rensemediet allerede er mettet og hvis anleggene skal opprettholdes, må byttes filtermasse 
byttes så fort som mulig. 12 av 14 anlegg i Ringerike og 5 av 6 i Hole, bryter per dags dato 
gjeldende utslippskrav.  Se vedlegg 4. 
Det har derfor blitt utarbeidet en rapport i samarbeid med konsulent som vurderer 
kommunenes kostnadsbilde for forskjellige alternativer for sanering av avløpssituasjonen i 
Åsa. Se vedlegg 1. 
 
Det påpekes at det, på grunn av renseresultater fra KUR anleggene uansett vil kreves en 
investering i vedlikehold/utskiftning. Den foreliggende saken behandler spørsmålet om 
hvilken løsning man skal velge.  

 
Beskrivelse av saken 
Saken er et samarbeidprosjekt mellom Ringerike og Hole kommune. Det er utarbeidet felles 
saksframlegg som har en individuell del i hver kommune. Løsningene som anbefales i 
rapporten (og av rådmann) forutsetter et samarbeid mellom kommunene.  
Steinsfjordutvalget (tidligere Aksjon Steinsfjorden) har fulgt saken nøye og hatt 
saksfremlegget til behandling i sitt siste møte 12.09.13. 
 
Følgende alternativer er vurdert i rapporten:  
1.  Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen.  
2.  Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg. 
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3.  Kun for Ringerike: Lokalt renseanlegg i Åsa som erstatning i for KUR-anleggene som 
 ligger øst for Sjørvoll. De øvrige KUR-anleggene skifter enten ut filtermasse, erstattes 
 med minirenseanlegg eller overføres til pumpestasjon på Stein. 
4.  Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg. Anleggene i Ringerike overføres 
til  kommunalt avløpsanlegg ved. Ringåsen pumpestasjon og rensing ved Monserud 
 renseanlegg for Ringerike, mens anleggene i Hole kommune overføres til Stein 
 pumpestasjon og rensing ved Hole renseanlegg.  
 
Kostnadene ved de ulike alternativene er funnet ved å beregne nåverdi. På den måten tas 
det hensyn både til investeringskostnader og driftskostnader. Dette er viktig fordi 
kostnadene i de ulike alternativene kommer på ulike tider i løpet av anleggets levetid. Mens 
overføring til kommunalt avløpsanlegg har høye investeringskostnader tidlig i perioden og 
relativt lave driftskostnader, har lokale løsninger lavere investeringskostnader og høyere 
driftskostnader. Nåverdiberegninger, hvor en diskonterer alle fremtidige kostnader ned til 
dagens pengeverdi, gir derfor en god sammenligning av alternativene.  
 
Avskrivningstid er satt til 40 år for ledningsnett og 20 år for pumpestasjoner og 
minirenseanlegg. Kalkulasjonsrente er satt til 2,5 %, i tråd med gjeldende retningslinjer for 
kommunale investeringer finansiert gjennom selvkost.  
 

Juridiske forhold  
Forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 og lokal forskrift i begge kommunene («Forskrift 
om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud/Hole 
kommune, Buskerud») setter krav til rensing av ulike stoffer i avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg. Begge kommunene er selv forurensningsmyndighet for anleggene.  
 
Av 14 anlegg i Ringerike bryter i dag 12 anlegg rensekravet for fosfor (<1,0 mg/liter), mens i 
Hole bryter 5 av 6 anlegg rensekravene for fosfor. 
 
Disse anleggene er per definisjon ulovlige.  
 
Hvis anleggene fortsetter å bryte utslippskravene kan forurensningsmyndighet pålegge 
opprydding i forholdene.  
 

Økonomiske forhold 
Økonomisk ramme for hver kommune vil bli nærmere belyst i den enkelte kommunes del av 
saksfremlegget. 
 

Kostnader/verdier som er inkludert i beregningsgrunnlaget i rapporten 
Det er benyttet anslåtte enhetspriser for sammenlignbare anlegg som grunnlag for 
kalkylene. Beregningen inkluderer kostnader for arbeidstid, materialer, anlegg og vanlig 
årlig driftskostnad frem til tilkoblingspunkt for private stikkledninger. Vi understreker at 
rapporten bare inneholder en skissert løsning, og ingen detaljprosjektering og at 
beregningsusikkerheten derfor er forholdsvis stor.  
 
Eiendommer som i dag er tilknyttet KUR-anleggene skal ikke betale tilkoblingsavgift på nytt.  
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Kostnader/verdier som ikke er inkludert i beregningsgrunnlaget i rapporten 
Rapporten har kun sett på kostnader for de ulike alternativene. Det er en rekke momenter 
som ikke er tatt inn i beregningen og som styrker begrunnelsen for å etablere 
overføringsledning. 
 
Økt tilknytning  
Tilknytning av KUR-anleggene til kommunalt avløpsnett gir også muligheter for tilknytning 
av annen bebyggelse i nærheten av anleggene og overføringstraseen. Dette gjelder både 
eksisterende og ny bebyggelse.  
 
I området er det mange hytter som i dag har lav standard og/eller lite tilfredsstillende og til 
dels ulovlige avløpsanlegg. Alternativet med overføringsledning vil kunne gi mange av disse 
eiendommene muligheten til å tilknytte seg offentlig nett. Det vil bety en ordnet 
avløpssituasjon og muligheten til å høyne standard på hytta.  
 
Dette vil kunne føre til økt verdi av mange fritidstomter i området. 
Eiendommer som knytter seg må betale tilkoblingsavgift, og dette vil ha en positiv effekt på 
selvkostregnskapet. 
 
Vannforsyning 
Dersom det blir valgt overføringsanlegg er det naturlig og økonomisk lønnsomt å legge 
vannledning i samme grøft. I Åsa er det per i dag ikke kommunal vannforsyning. Noen av de 
private vannforsyningsanleggene har problemer med vannkvaliteten. 
 
Økt og forbedret kommunal vannforsyning er dermed et viktig tilleggsargument for å velge 
overføringsanlegg. Anleggskostnadene vil være betydelig lavere enn ved å legge 
vannforsyning på et senere tidspunkt. Kostnadene kan fordeles på gebyrregimet av både 
avløpsanlegg og vannforsyningsanlegg. Se avsnitt for hver av kommunene for konkret 
kostnadsbilde. 
 
Miljø/forurensning 
Beregningene tar ikke hensyn til de enkelte alternatives miljøverdi.  
 
Overføringsanlegg er det alternativet med den største miljøgevinsten. Alt utslipp fra 
tilknyttede eiendommer overføres til Monserud renseanlegg. Monserud har god rensegrad 
og restutslippet blir tilført en mindre sårbar resipient som har og egenrenseevne. Også 
muligheten for tilknytning av flere eiendommer gir en tydelig miljøgevinst ved dette 
alternativet. Denne løsningen stemmer også godt overens med målene i arbeidet med 
vannforskriften. Steinsfjorden er her definert som en sårbar resipient med MODERAT 
økologisk og kjemisk tilstand. Det er derfor ønskelig å minske tilførsel av (rest)utslipp fra 
avløpsanlegg i mest mulig grad.   
  
Overføringsanlegg vil sikre at det ikke blir tilsiktede utslipp i Steinsfjorden. I dette tilfellet vil 
både ledningsnettet og pumpestasjonene være nye og derfor svært sikre ovenfor 
utilsiktede utslipp. 
 

Side 407 av 500



  Sak 112/13 s. 5 
 

   

 

Alle lokale anlegg krever slamtømming med regelmessige avstander. Overføringsledning er 
dermed også det alternativet som krever minst transport av slam og vann.  
 

Ringerike 
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok 31.03.2011 «Strategiplan for opprydning i 
spredt bebyggelse». Her er Steinsfjordens nedbørsfelt prioritert først når det gjelder 
områder det skal ryddes opp i. Det er viktig å tenke langsiktig slik at det legges ned ledning 
for vann, når det først skal graves opp for å legge avløpsledning. 
 
Status avløp 
Ringerike kommune har 14 kommunalt driftede KUR-anlegg i Åsa. Disse er bygd for 185 hus 
(463 pe). Det er gjennomført en tidsserie med målinger på alle anleggene, og 
fosforkonsentrasjonene har økt de siste årene. Verdiene er altfor høye - bare to av 
anleggene klarer rensekravet for fosfor i 2012 og 2013. Se vedlegg 4. 
 
Kostnader ved de ulike alternativene 
Beregningene viser at alternativet med å beholde alle KUR-anleggene, skifte ut filtermassen 
og bruke filtralite overalt  (dvs vedlikehold av dagens løsning), har en nåverdi på 39,77 mill. 
kroner. Overføringsalternativet kommer mye gunstigere ut, med en nåverdi på 26,38 mill. 
kroner. Kostnaden for alternativet med å erstatte KUR-anleggene med minirenseanlegg har 
noe lavere kostnader, med en nåverdi på 22,56 mill. kroner. Vi understreker likevel at 
avløpsanleggene ikke er prosjektert, og at beregningsusikkerheten derfor er forholdsvis 
stor. Kostnader for minirenseanlegg for Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene vil komme 
i tillegg for alle tre alternativene, og har en nåverdi på 2,275 mill. kroner.   
 
Samtidig etablering av vannledning 
Ved etablering av overføringsledning kan man samtidig legge vannledning i samme grøft. 
Dermed vil man antageligvis spare cirka 2/3 av anleggskostnaden av å legge vann på et 
senere tidspunkt.  
 
I forbindelse med kommunal vannledning må kommunen vurdere følgende momenter:  
- Ledningen vil være svært lang.  
- Kan vanntrykket holdes på et nivå som er akseptabelt og forskriftsmessig for alle 
abonnenter? 
- Kan man, med dagens bosetting, tilknytte nok abonnenter for å sikre god nok 
vanngjennomstrømning i ledningen? 
- Vil det tilknyttes så mange abonnenter at det er nødvendig å etablere høydebasseng? 
 
Konkrete svar på spørsmålene vil avklares gjennom forprosjektet.  
 
En grovvurdering viser at det sannsynligvis vil være såpass få aktuelle abonnenter at det 
ikke blir nødvendig med høydebasseng. Samtidig vil den eventuelle problematikken med for 
lite gjennomstrømning kunne løses ved hyppige spylinger.  
 
Forutsatt grovvurderingen over, vil kostnadsbildet komme på om lag 8,5 mill. kroner. 
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Det er viktig å huske at de skisserte kostnadene er svært usikre. Kostnadsbildet er et viktig 
redskap for å sammenligne de forskjellige alternativene, heller enn for å tegne en konkret 
kostnadsramme. 

 
Forhold til budsjett 
Sanering av KUR-anleggene og fremlegging av vannledning er ikke planlagte tiltak i 
gyldighetsperioden av hovedplanene til kommunene, siden dette er en uforutsett situasjon. 
Forprosjekt vil kunne forutsatt overføring og omdisponering av midler (se under). Selve 
anleggsfasen må sannsynligvis gjennomføres i flere delprosjekter. Detaljprosjektering og 
anleggsfase vil enten være del av prioriteringer innenfor gjeldende budsjett for de aktuelle 
årene ellers vil det bli lagd egen politisk sak om ekstrabevilgninger når dette blir aktuelt.  
 
Teknisk sektor har midler innenfor vann og avløp har midler innenfor Hovedplan avløp som 
kan videreføres til 2014 og kan omdisponeres til forprosjekt.  
 
Konsekvenser for gebyrnivå 
Vann og avløp er selvkostområdet. Det betyr at kostnader for vedlikehold og utvidelse av 
nettet skal dekkes av gebyrene til abonnenter. Store innvesteringer kan ha en konsekvens 
for gebyrnivået. Dette kan ikke beregnes før forprosjekt er gjennomført. Hvis resultatet av 
forprosjektet viser at dette prosjektet vil ha stor invirkning på gebyrnivået vil rådmannen 
komme tilbake med egen politisk sak om dette.   
 

Rådmannens vurdering 
Dessverre ser det ut til at levetiden til KUR anleggene er kortere enn antatt ved etablering. 
Nesten alle anlegg har fosforverdier langt over det forskriftsfestede rensekravet. Det er 
derfor viktig at vi gjør noe med dem nå for å redusere forurensningen til Steinsfjorden, samt 
å sørge for at beboerne har en avløpsløsning av tilfredsstillende kvalitet.  
Kombinasjon av beregningene utført i rapporten og de positive effektene som ikke er blitt 
prissatt (bedre vannforsyning, mindre forurensning og økt tilknytning), viser at det lønner 
seg å bygge kommunal overføringsledning i Åsa. Dette alternativet vil i tillegg være enklere i 
drift og mer forutsigbart enn de andre alternativene. Løsningen er langsiktig og 
fremtidsrettet og kan på sikt gi en meget god avløpsløsning i Steinsfjorden. Rådmannen 
anbefaler derfor at det vedtas etablering av overføringsanlegg for avløp frem til Ringsåsen 
pumpestasjon og rensning ved Monserud renseanlegg, samt at eksisterende KUR-anlegg 
avvikles og kobles til denne overføringsledningen. I tillegg til boliger, vil også 
fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt tilkobling til kommunalt 
avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til hovedledningen. 
 
Rapporten er en sammenligning av kostnadene av forskjellige løsninger. Rådmannen ønsker 
å påpeke enda en gang at en investering i avløpssituasjonen i området er uunngåelig. 
Rådmannen vurderer avvikling av KUR anleggene og etablering av overføringsanlegg til å 
være det mest kostnadseffektive og driftssikre alternativet på lang sikt.   
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig avløpsløsning 
for Steinsfjordens nedbørsfelt» 
Vedlegg 2: Kart over trasé -1 
Vedlegg 3: Kart over trasé -2 
Vedlegg 4: Statusrapport KUR-anleggene.  
 
 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
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Sammendrag. 

KUR-anleggene i Hole og Ringerike var ferdig utbygd i 2007. Det er bygd 14 anlegg for totalt 
185 hus (463 pe) i Ringerike og 6 anlegg for totalt 52 hus (155 pe) i Hole. Praktisk talt alle 
anleggene viser nå avtakende renseeffekt for fosfor. Det virker som om anleggene med 
filtermateriale av skjellsand har noe dårligere utvikling enn de som har filtermateriale av 
filtralite. Det er nå bare et fåtall av anleggene som klarer rensekravet for fosfor, og det må 
gjøres tiltak. Følgende mulige tiltak er vurdert: 
 
For Ringerike kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Lokalt renseanlegg i Åsa som erstatning for de fleste KUR-anleggene som ligger øst for 

Sjørvoll. De øvrige KUR-anleggene skifter enten ut filtermasse, erstattes med 
minirenseanlegg eller overføres til eventuelt framtidig kommunalt avløpsanlegg i Hole 
ved Hårum. 

4. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Ringsåsen pumpestasjon og 
rensing ved Monserud renseanlegg. 

 
For Hole kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Stein pumpestasjon og rensing ved 

Hole renseanlegg. 
 
Beregningene er gjennomført som nåverdiberegninger. På den måten tas det hensyn både til 
anleggskostnader og driftskostnader. Dette er viktig fordi overføringsløsninger vanligvis har 
høyere investeringskostnader og lavere driftskostnader enn lokale løsninger. En 
nåverdiberegning gir en god økonomisk sammenlikning mellom alternativene. 
 
Ut fra beregningene bør det velges overføringsanlegg til kommunalt avløpsanlegg både i 
Ringerike og Hole.  
 
For Ringerike viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Ringsåsen 
pumpestasjon for alle KUR-anleggene bortsett fra Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene. 
Disse anleggene bør nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. Løsningen er vist på 
vedlegg, kart 1.  
 
For Hole viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Stein pumpestasjon for 
samtlige KUR-anlegg. Løsningen er vist på vedlegg, kart 1. 
 
Avløpsanleggene er ikke prosjektert, og beregningsusikkerheten er derfor forholdsvis stor. 
Det bør derfor utarbeides forprosjekt for anleggene før det tas endelig standpunkt til valg av 
alternativ. Dette gjelder spesielt anleggene i Ringerike, der omgjøring av KUR-anleggene til 
minirenseanlegg har noe lavere nåverdi enn overføringsanlegg.  
 
Det er flere grunner til at vi likevel anbefaler overføringsanlegg: 
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- Det gir muligheter for tilknytning av annen bebyggelse i nærheten. Dette gjelder både 
eksisterende og ny bebyggelse, blant annet hytteområdene Lohreåsen og Herøya i Hole.  

- Det har ikke tilsiktede utslipp i Steinsfjorden. Ved lokale anlegg vil det være et 
restutslipp i Steinsfjorden av fosfor og organisk stoff. I praksis vil en også ha noe utslipp 
til Steinsfjorden fra lekkasjer fra ledningsnettet og overløpsutslipp fra pumpestasjoner. 
Det antas at de totale utslippene til Steinsfjorden fra overføringsanlegg vil være klart 
lavere enn fra lokale anlegg.  

- Det er mulig å legge med en kommunal vannledning der det er behov for å bedre 
vannforsyningen. Det gjelder særlig Åsaområdet, som ikke har kommunal vannforsyning 
i dag, men også området Hurumgrenda – Hårum, som er forsynt fra en gammel og dårlig 
kommunal vannledning.  
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1. Forord 

En arbeidsgruppe bestående av Magne Lohre og Jostein Nybråten fra Ringerike, Finn Løken 
og Terje Orebråten fra Hole, og Ole Hermann Hollerud , prosjektleder vannområde 
Tyrifjorden, har vært ansvarlig for prosjektet. Steinar Skoglund fra Siv.ing. Steinar Skoglund 
AS har vært engasjert som rådgivende ingeniør. Asbjørn Rønning fra ASRA Holding AS har 
vært underkonsulent for beregning av kostnader for sjøledninger.  

2. Bakgrunn 

KUR-anleggene i Hole og Ringerike var ferdig utbygd i 2007. Det er bygd 14 anlegg for totalt 
185 hus (463 pe) i Ringerike og 6 anlegg for totalt 52 hus (155 pe) i Hole. 17 anlegg benytter 
skjellsand som filtermateriale og 3 anlegg benytter filtralite (Leca). Praktisk talt alle 
anleggene viser nå avtakende renseeffekt for fosfor. Det virker som om anleggene med 
filtermateriale av skjellsand har noe dårligere utvikling enn de som har filtermateriale av 
filtralite. Det er nå bare et fåtall av anleggene som klarer rensekravet for fosfor på 1 mg tot-
P/l, og det må gjøres tiltak. 

3. Alternative løsninger 

Vi har vurdert følgende framtidige avløpsløsninger: 
 
For Ringerike kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Lokalt renseanlegg i Åsa som erstatning for alle KUR-anleggene som ligger øst for 

Sjørvoll. De øvrige KUR-anleggene skifter enten ut filtermasse, erstattes med 
minirenseanlegg eller overføres til eventuelt framtidig kommunalt avløpsanlegg i Hole 
ved Hårum. 

4. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Ringsåsen pumpestasjon og 
rensing ved Monserud renseanlegg. 

 
For Hole kommune: 
1. Oppgradere KUR-anleggene ved å skifte ut filtermassen 
2. Erstatte KUR-anleggene med et tilsvarende antall minirenseanlegg 
3. Overføring til bestående kommunalt avløpsanlegg ved Stein pumpestasjon og rensing ved 

Hole renseanlegg. 

4. Beregninger  

4.1. Forutsetninger 

Beregningene er gjennomført som nåverdiberegninger med 40 års avskrivningstid. På den 
måten tas det hensyn både til anleggskostnader og driftskostnader. Dette er viktig fordi 
overføringsløsninger vanligvis har høyere investeringskostnader og lavere driftskostnader enn 
lokale løsninger. En nåverdiberegning gir en god økonomisk sammenlikning mellom 
alternativene. 
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Beregningene er gjort overslagsmessig ut fra enhetspriser og målinger på kart. Alle områdene 
er befart, men anleggene er ikke prosjektert.  
 
Alle kostnader er i faste priser, prisnivå 2013.  
 
Rente og avskrivningsmetode for investeringer er fastsatt i samsvar med "Retningslinjer for 
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" datert januar 2003. I følge disse skal 
en benytte renten for 3 års statsobligasjoner med et tillegg på 1%. Pr. mars 2013 var denne 
renten 1,39% + 1% = 2,39%. Vi har derfor regnet med en rente på 2,5%.  
 
For hovedberegningene har vi også regnet et alternativ med 4,5% rente. Høyere rente fører til 
at lokale anlegg blir mer lønnsomme i forhold til overføringsanlegg. Resultatene av 
beregningene med denne renten er vist i tabell 2, 3 og 4.  
 
Avskrivningstid settes i henhold til "Forskrift om årsregnskap og årsberetning". For 
ledningsnett skal avskrivningstid settes til 40 år, for pumpestasjoner og renseanlegg 20 år.  
 
Det er forutsatt at gammelt filtermateriale blir liggende hvis anleggene blir lagt ned.  
 
Det er ikke tatt hensyn til økte driftskostnader ved Monserud eller Hole renseanlegg, 
bestående pumpestasjoner og ledningsnett ved "tilknytningsalternativene".  
 
Andre forutsetninger for beregningene: 
- Prosjektadministrasjon og prosjektering er inkludert i enhetsprisene. 
- Eventuelle utgifter til grunnerverv er ikke medtatt. 
 
Forslag til ledningstraséer er vist i vedlegg. Det presiseres at anleggene ikke er prosjektert, og 
at det kan finnes andre løsninger som kan være bedre.  

4.2. Enhetspriser 

Det er benyttet følgende enhetspriser ved beregningen.  
- Jordgrøft, konvensjonell, enkle forhold:   1.000 kr/m 
- Jordgrøft, vanskelige forhold, og fjellgrøft, konvensjonell: 4.000 kr/m 
- Kommunal pumpestasjon, >10 hus:    1.000.000 kr/stk. 
- Kommunal pumpestasjon, inntil 10 hus:    500.000 kr/stk. 
- Pumpestasjon for ett hus:       50.000 kr/stk. 
- Tillegg for kryssing av offentlig veg:    100.000 kr/stk. 
- Reetablering av veg, asfalt:     1.500 kr/m 
- Reetablering av veg, grus:     500 kr/m 
- Tillegg for kryssing av bekk:      50.000 kr/stk. 
- Bygging av privat 1-hus minirenseanlegg:   130.000,- kr/stk. 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurum vest (2 hus):  160.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurum øst (2 hus):  160.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Ultvedt (4 hus):   220.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Rakkestad (4 hus):  220.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Løkkene (5 hus):  250.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Tolpinrudsvingen øst (6 hus): 260.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Bekkatomtbakken (6 hus): 260.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Framdal (6 hus):   260.000,- kr 
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- Bygging av minirenseanlegg, Håkenrudveien (9 hus):  290.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Bakåsen (9 hus):   290.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Tolpinrudsvingen vest (10 hus):300.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Sandvika (12 hus):  960.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurumkroken (12 hus):  960.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Sonerud/Gilebakken (16 hus): 1.090.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Barlindveien (24 hus):  1.260.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Gunnerenga (30 hus):  1.500.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Hurumgrenda (30 hus):  1.500.000,- kr 
- Bygging av minirenseanlegg, Vegård (48 hus):  1.900.000,- kr 
- Årlig driftskostnad ledningsanlegg:     1% av anleggskostnad 
- Årlig driftskostnad pumpestasjon:     3% av anleggskostnad 
- Årlig driftskostnad renseanlegg:    6% av anleggskostnad 
 
Prisene for utskifting av filtermasse er basert på et kostnadsoverslag som er utført av 
Ringerike kommune, som konkluderer med at det totalt for samtlige anlegg i Ringerike vil 
utgjøre en investering på 15 mill. kr.  
 
Kostnadene for utskifting av filtermasse er svært usikre. Usikkerheten gjelder først og fremst 
gjenbruk av massene. De inneholder mye fosfor og bør kunne benyttes som gjødsel / 
jordforbedringsmiddel etter en behandling for å sikre mot smittefare. Fra myndighetenes side 
har det skjedd svært lite når det gjelder å fastsette krav. Vår vurdering er at dette fortsatt kan 
ta flere år, noe en ikke har tid til å vente på.  

4.3. Beregningsresultater 

For Ringerike kommune 
 
Beregning av det enkelte KUR-anlegg 
Først ble det gjennomført en beregning for det enkelte KUR-anlegg. Hensikten med dette var 
å finne ut om det er noen anlegg som ligger så vanskelig til at det ikke bør tas med i et 
eventuelt overføringsanlegg. For hvert anlegg er overføring sammenliknet både med 
utskifting av filtermasse og erstatning med minirenseanlegg. Der overføringsanlegg føres 
forbi flere KUR-anlegg, er det enkelte anlegg belastet med kostnadene fram til nærmeste 
anlegg nedstrøms. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst, Tolpinrudsvingen vest og 
Bakåsen vil bli liggende så nær et eventuelt overføringsanlegg til kommunalt anlegg ved 
Ringsåsen pumpestasjon at det ikke er gjort beregninger for disse anleggene.  
 
Nåverdiene for overføringsanlegg, for utskifting av filtermasse og for minirenseanlegg, samt 
forholdstallet mellom nåverdiene er beregnet. Tabell 1 viser resultatet av beregningene. Et 
forholdstall som er mindre enn 1,0 betyr at det vil være økonomisk riktig å bygge 
overføringsanlegg.  
 
Tilknytning til kommunalt anlegg har endel fordeler av ikke-økonomisk art i forhold til 
mindre anlegg, se kap. 5. Tilknytning bør derfor kunne velges selv om forholdstallet ligger 
noe over 1,0, etter en nærmere vurdering i det enkelte tilfellet. I denne utredningen har vi 
valgt tilknytning av et område dersom forholdstallet er lavere enn 1,20.  
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Resultatet av denne beregningen viser at det er kostnadseffektivt å overføre samtlige anlegg 
til nærmeste anlegg nedstrøms, bortsett fra for Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene. 
Disse anleggene bør ombygges til minirenseanlegg.  
 
Vi har også vurdert overføring av avløpsvann fra Elvika til en eventuell pumpestasjon 
nedenfor Gunnerenga. Lokalt kommunalt anlegg ved Elvika er også vurdert. Beregningene 
viser at det i Elvika bør satses på oppgradering av de eksisterende anleggene.  
 
Tabell 1: Beregninger, overføringsanlegg, utskifting filtermasse og minirenseanlegg. 

 
Lokalt renseanlegg i Åsa eller overføring til kommunalt nett? 
Det er gjort en beregning av om det bør bygges et lokalt renseanlegg i Åsa eller om alt 
avløpsvannet bør overføres til kommunalt avløpsnett i Ringerike og renses på Monserud 
renseanlegg. Følgende alternativer er beregnet: 
- Alt. 1: Overføring fra Åsa til kommunalt avløpsanlegg ved Ringsåsen pumpestasjon. 

Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest, Bakåsen og Ultvedt legges ned og 
avløpet tilknyttes overføringsledningen. Alternativet er vist på tegning 1. 

- Alt. 2: Lokalt renseanlegg i Åsa. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest og 
Bakåsen beholdes og filtermasse skiftes ut med filtralite.  

- Alt. 3: Lokalt renseanlegg i Åsa. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest og 
Bakåsen legges ned og erstattes med minirenseanlegg.  

- Alt. 4: Lokalt renseanlegg i Åsa. Anleggene Framdal, Tolpinrudsvingen øst og vest, 
Bakåsen og Ultvedt legges ned og avløpet overføres til kommunalt avløpsanlegg i Hole 
og renses ved Hole renseanlegg. Det er beregnet kostnader fram til eksisterende 160mm 
spillvannsledning ved Hårum. Alternativet forutsetter at det blir bygget et 
overføringsanlegg fra Hurumgrenda renseanlegg til Stein pumpestasjon. Alternativet er 
vist på vedlegg, kart 2.  

 
Resultatet av beregningene er vist i tabell 2. 
 
 
 
 

KUR-anlegg 
/ område: 

Nåverdi 
overførings-
anlegg (N1)  
(1000 kr) 

Nåverdi 
utskifting 
filtermasse 
(N2) 
(1000 kr) 

Nåverdi 
minirense-
anlegg (N3) 
(1000 kr) 

Forholdstall  
N1/N2 

Forholdstall  
N1/N3 

Gunnerenga 4.396 7.542 4.675 0,58 0,94 
Bekkatomt-
bakken 

2.308 2.143 810 1,08 2,85 

Håkenrud 901 3.281 904 0,27 1,00 
Barlindveien 2.246 8.486 3.927 0,26 0,57 
Vegård 676 16.841 5.921 0,04 0,11 
Hurum-
kroken 

2.629 4.374 2.992 0,60 0,88 

Løkkene  1.982 1.706 779 1,16 2,54 
Sandvika 2.687 4.243 2.992 0,63 0,90 
Rakkestad 1.251 1.028 686 1,22 1,82 
Ultvedt 738 1.028 686 0,72 1,08 
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Tabell 2: Beregninger, overføringsanlegg, lokalt renseanlegg Åsa 
Alternativ Nåverdi (N) 

(1000 kr) 
Forholdstall 
(N/N1) 

Forholdstall ved 
2% høyere rente 

1 15.536 (N1) ---- ---- 
2 18.075 1,16 1,04 
3 13.494 0,87 0,78 
4 16.116 1,04 0,97 

 
Beregningen viste at overføring til kommunalt avløpsanlegg i Ringerike ved Ringsåsen 
pumpestasjon bør velges istedenfor lokalt renseanlegg i Åsa. Alternativet med lokalt 
renseanlegg i Åsa og erstatning av KUR-anleggene med minirenseanlegg har noe lavere 
nåverdi, men på grunn av at forskjellen er liten, bør overføringsalternativet velges.  
 
Alternativ beregning med 4,5% rente viser at lokalt anlegg i Åsa kommer noe gunstigere ut. 
 
Totalberegning 
Tilslutt ble det gjort en totalberegning der alle kostnadene for de ulike alternativene er 
medtatt. Alle KUR-anleggene bortsett fra Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene er 
medtatt i beregningene. Følgende alternativer ble beregnet: 
- Alt. 1: KUR-anleggene nedlegges og avløpet overføres til kommunalt avløpsanlegg ved 

Ringsåsen pumpestasjon. 
- Alt. 2: KUR-anleggene beholdes. Filtermasse skiftes ut. Det benyttes filtralite overalt.  
- Alt. 3: KUR-anleggene nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. 
 
Resultatet av beregningene er vist i tabell 3. 
 
Tabell 3: Totalberegning, Ringerike 
Alternativ Nåverdi (N) 

(1000 kr) 
Forholdstall 
(N/N1) 

Forholdstall ved 
2% høyere rente 

1 26.384 (N1) ---- ---- 
2 39.766 1,51 1,35 
3 22.563 0,86 0,77 

 
Beregningen viste at overføring til kommunalt avløpsanlegg i Ringerike ved Ringsåsen 
pumpestasjon bør velges istedenfor lokale renseanlegg. Alternativet med erstatning av KUR-
anleggene med minirenseanlegg har noe lavere nåverdi, men på grunn av at forskjellen er 
liten, bør overføringsalternativet velges.  
 
Alternativ beregning med 4,5% rente viser at lokale anlegg kommer noe gunstigere ut. 
 
For Hole kommune 
 
Følgende alternativer er beregnet: 
- Alt. 1: KUR-anleggene nedlegges og avløpet overføres til kommunalt avløpsanlegg ved 

Stein pumpestasjon.  
- Alt. 2: KUR-anleggene beholdes. Filtermasse skiftes ut. Det benyttes filtralite overalt.  
- Alt. 3: KUR-anleggene nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. 
 
Resultatet av beregningene er vist i tabell 4. 
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Tabell 4: Beregning Hole 
Alternativ Nåverdi (N) 

(1000 kr) 
Forholdstall 
(N/N1) 

Forholdstall ved 
2% høyere rente 

1 8.904 (N1) ---- ---- 
2 15.333 1,72 1,58 
3 9.879 1,11 1,02 

 
Beregningen viste at overføring til kommunalt avløpsanlegg i Hole ved Stein pumpestasjon 
bør velges istedenfor lokale renseanlegg.  
 
Alternativ beregning med 4,5% rente viser at minirenseanlegg blir rimeligere relativt sett, 
men fortsatt kommer overføringsanlegg gunstigst ut. 
 

5. Andre forhold av betydning 

5.1 Tilknytning av annen bebyggelse 

Tilknytning av KUR-anleggene til kommunalt avløpsnett gir også muligheter for tilknytning 
av annen bebyggelse i nærheten av anleggene og overføringstraséen. Dette gjelder både 
eksisterende og ny bebyggelse. Dersom det i framtida kan bli aktuelt med ny bolig- eller 
hyttebebyggelse i Åsaområdet, vil dette være et argument for å velge tilknytningsalternativet.  
 
Forurensning fra hytter er et uoversiktlig og sannsynligvis et betydelig problem for 
Steinsfjorden. Av eksisterende bebyggelse utenfor KUR-områdene vil det være særlig aktuelt 
å tilknytte hytteområdene i nærheten, spesielt Lohreåsen og Herøya, som begge ligger i Hole 
kommune. Det vil være rimeligst å knytte disse områdene til overføringsledningen Åsa-
Ringsåsen pumpestasjon ved Framdal, se tegning 1. Alternativt kan det legges en sjøledning 
fra hytteområdene til området Steinsåsen, eller en ledning på land til Hurumgrenda-anlegget, 
for tilknytning til Hole kommunes avløpsanlegg.  
 
Det er avholdt en befaring og et møte med Oslo Sporveiers Arbeiderforening, som er eier av 
Herøya, i forbindelse med prosjektet. De har ønske om et oppgradert avløpsanlegg på øya, 
med vannklosetter og dusjer i nærheten av dagens anlegg, samt et anlegg med vannklosetter 
ved paviljongen lengre sør på øya. Det er ikke aktuelt med innlagt vann på hyttene. 
 
Ansvars- og arbeidsfordeling mellom kommune og hyttevel kan for eksempel være at 
kommunen tar imot avløpsvannet på definerte punkter i utkanten av områdene, mens det 
internt i områdene bygges ut med private anlegg i regi av hyttevellene. For områdene 
Lohreåsen og Herøya vil det være naturlig med to kommunale mottakspunkter på fastlandet. 
Det er ikke beregnet kostnader for tilknytning av disse områdene.  

5.2 Restutslipp ved de ulike alternativene 

Overføringsanlegg har den fordelen i forhold til lokale løsninger at det ikke skal være 
tilsiktede utslipp i Steinsfjorden. I praksis vil det også for overføringsanlegg forekomme 
utslipp i Steinsfjorden. Disse kommer fra lekkasjer på ledningsnettet og eventuelle 
uhellsutslipp fra nødoverløp ved pumpestasjonene. I dette tilfellet vil både ledningsnettet og 
pumpestasjonene være nye, og et restutslipp i Steinsfjorden vil sannsynligvis være svært 
begrenset.  
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For lokale renseanlegg på en regne med et restutslipp på 10% av forurensningsproduksjonen 
når det gjelder fosfor og organisk stoff. I tillegg kommer det også her utslipp fra lekkasjer på 
ledningsnettet og fra eventuelle nødoverløp ved pumpestasjoner.  
 
Det er viktig å redusere utslippene fra kommunalt avløpsvann mest mulig. Dette har høyt 
innhold av fosfat og er svært biotilgjengelig. Fosforutslipp fra kommunalt avløpsvann har en 
biotilgjengelighet på 70-90%, mens det tilsvarende tallet for arealavrenning i landbruket er 
10-30%.  
 
Det antas at de totale utslippene til Steinsfjorden fra overføringsanlegg vil være klart lavere 
enn fra lokale anlegg. 

5.3 Vannforsyning 

I Åsaområdet er det ikke kommunal vannforsyning. Noen av de private 
vannforsyningsanleggene har problemer med høyt kalsiuminnhold og tidvis også med 
bakterier. Et av anleggene er godkjenningspliktig. Dersom det blir valgt overføringsanlegg, er 
det svært aktuelt å legge med kommunal vannledning. 
 
Det er også svært aktuelt å legge med kommunal vannledning i grøfta fra Gihlebakken til 
Hurumgrenda hvis det blir valgt overføringsanlegg for Holes KUR-anlegg. Det er kommunal 
vannforsyning i området, men bestående vannledning er gammel og dårlig. 
 
På Herøya er vannforsyningen fra en borebrønn. Vannkvaliteten er ikke tilfredsstillende på 
grunn av høyt kalsiuminnhold, og det er ønske om kommunal vannforsyning. 
 
Det vil være et tilleggsargument for å velge overføringsanlegg at det er behov for å legge med 
kommunal vannledning. Tilleggskostnadene vil være små, og grøftekostnadene kan fordeles 
på avløpsanlegg og vannforsyningsanlegg. I de utførte beregningene er det ikke tatt hensyn til 
dette.  

5.4 Forhold til kreps 

Sjøledninger på grunt vann kan være uheldig for krepsen. Det må tas hensyn til dette ved 
legging av sjøledninger. 

6. Konklusjon 

Ut fra de utførte beregningene bør det velges overføringsanlegg til kommunalt avløpsanlegg 
både i Ringerike og Hole.  
 
For Ringerike viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Ringsåsen 
pumpestasjon for alle KUR-anleggene bortsett fra Bekkatomtbakken, Rakkestad og Løkkene. 
Disse anleggene bør nedlegges og erstattes med minirenseanlegg. Løsningen er vist på 
vedlegg, kart 1.  
 
For Hole viser beregningene at det bør velges overføringsanlegg til Stein pumpestasjon for 
samtlige KUR-anlegg, se vedlegg, kart 1. 
 
Avløpsanleggene er ikke prosjektert, og beregningsusikkerheten er derfor forholdsvis stor. 
Det bør derfor utarbeides forprosjekt for anleggene før det tas endelig standpunkt til valg av 
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alternativ. Dette gjelder spesielt anleggene i Ringerike, der omgjøring av KUR-anleggene til 
minirenseanlegg har noe lavere nåverdi enn overføringsanlegg.  

------------------------- 
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Statusrapport KUR 

Ringerike kommune har anlagt 16 Kur anlegg. 2 av disse er utkoblet og kloakken videreført til 

andre anlegg. Anleggene som er nedlagt er et 1 hus anlegg og et anlegg beregnet for 2 

boenheter. Anleggene har i fra starten vært meget upålitelige og vi opplevde driftsstopper 

uten at det ble sendt ut alarmer, dette på grunn av en lite gjennomtenkt elektroinnstallasjon 

på alle anleggende og vi ble nødt til å oppgradere dette. Det ble gjennomført en renovering i 

2009-2010 og dette har bedret driftsikkerheten betraktelig. Åsa er et område hvor man sliter 

med dårlig/ustabil strømforsyning og vi har noen feil som en direkte følge av dette. 

I de siste årene har praktisk talt alle anleggene å ha avtagende renseevne for fosfor. Figuren 

under viser utvikling i fosforkonsentrasjoner. De fargede søylene viser resultat av målinger 

gjort i september i 2009-2012 og i april 2013. Den røde streken markerer det 

forskriftsfestede rensekravet for fosfor på <1,0 mg/l (årsmiddelverdi). Bare 2 anlegg 

(Bakåsen og Håkenrudveien) klarer kravet i 2013.  

 

Figur: Utvikling i fosforkonsentrasjoner i perioden 2009-2013 

 

Gunnerenga:  

Dette er et av de første anleggene som ble bygget og er dimensjonert for ca 75 PE Dette 

består av en slamavskiller, pumpestasjon, spredere fordelt på ca 10 kummer for og sikre 

oksygentilførsel og en jevn belastning av filtret. Filtret her består av leca. Renseresultatene 

her har vært stabile på fosfor, men brøt kravet i 2012 og 2013 og har til tider mye e-coli. En 
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del klaging i starten på at bekken fikk en gulfarge, sannsynligvis pga meget høy PH og kalk på 

utslippsvannet pga filtermaterialet. Her har vi også slitt med noe fremmedvann som finner 

vei inn i anlegget, noe som skylles valg av dårlige løsninger under ledningsarbeidene. 

Anlegget krever jevnlig tilsyn og oppspyling av dyser i fordelingskummene, da disse tetter 

seg raskt. 

Barlindveien: 

Dette er dimensjonert for ca 60 PE. Dette består av slamavskiller 2 stk bioreaktorer, 

ettersedementering, pumpekum og filter. Filteret her består av skjellsand.  Renseresultatene 

har her variert uten at vi har lykkes i å finne årsaken til det. Situasjonen ser i dag ut til 

forverre seg og fosforverdiene øker for hver prøvetakning, og ligger langt over rensekravet. 

Her sliter vi også med noe e-coli. 

Ultvedt: 

Dette er et lite anlegg beregnet for 2 husstander. Konstruert som Barlindveien men i mindre 

skala. Ultvedt greide rensekravet i 2011, men verdien er økt betraktelig i 2012 og 2013 og 

ligger over kravet.   

Bakåsen: 

Dette er dimensjonert for inntil 23 PE. Anlegget er bygget som Barlindveien, men i mindre 

skala. Har i gjennom årene hatt en del driftsproblemer, men greier foreløpig rensekravene. 

Tolpinrudsvingen vest: 

Anlegget er dimensjonert for 25 PE. Bygget som Barlindveien i mindre skala og skjellsand 

som filtermateriale. Dette anlegget greier ikke rensekravet på fosfor og har også mindre 

mengder e-coli. Kloakken ifra det ene nedlagte KUR-anlegget (myra) er ført hit og dette har 

derfor nådd maks belastning. Det er tidligere gitt pålegg om tilknytning for et par husstander 

som har nektet, og det må derfor sees på andre løsninger for disse. 

Tolpinrudsvingen øst: 

Anlegget er dimensjonert for 14 PE. Er bygget som Barlindveien i mindre målestokk, med 

skjellsand som filtermaterialet. Anlegget er bygget på en relativt fersk fylling og vi mistenker 

at fyllingen har satt seg noe og at det lekker/renner over kanten på duken. Vi har vært nødt 

til å senke utløpet litt for å få vannet til og renne igjennom filtret. Det er ugunstig når man 

ikke får benyttet hele filtervolumet, og vi greier heller ikke her kravene til fosforrensing. Her 

har vi ikke problemer med e-coli etter filtret. 

Framdal: 

Anlegget er dimensjonert for 15 PE og bygget som Barlindveien i mindre målestokk, med 

skjellsand som filtermateriale. Greier ikke kravet til fosfor og også noe e-coli i vannet etter 
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filtret. Her har man valgt å slippe ut vannet i en pukkfylling etter filtret, med resultat av at 

vannet i en stor grad renner i terrenget nedover imot fjorden. Årsaken til dette er 

sannsynligvis vanskelige grunnforhold i forhold til graving, men her bør man gjøre tiltak. 

Rakkestad: 

Dette er et to husanlegg og bygget på samme prinsipp som Gunnerenga med Leca som 

filtermateriale.  Driftsproblemer med fordelingen til filtret, da dette har en tendens til å 

slamme igjen. Sliter også her med høye fosfor og e-coli resultater på utslippsiden. 

Sandvika: 

Anlegget er dimensjonert for 30 PE og er bygget som Barlindveien, men med en større 

pumpestasjon på ledningsnettet for å frakte kloakken frem til anlegget. Anlegget bryter 

rensekravet til fosfor, men ikke problemer med e-coli i utslippsvannet. Her har man også 

valgt en dårlig løsning for utslipp etter filtret da dette er sluppet ut i kanten på fjorden på 

innersiden av sivet. Det blir påstått at det lukter kloakk ved utslippet og man tør heller ikke 

bade her. Dette blir nærmest en lukket pytt på innersiden av sivet da det er betydelig 

grunnere vann på yttersiden av utslippet. Her bør man gjøre tiltak! 

Løkkene: 

Anlegget er dimensjonert for 12 PE. Bygget som Barlindveien med skjellsand som 

filtermateriale. Lite driftsproblematikk, men for høye fosforverdier på utslippet.  

Hurumkroken: 

Anlegget er dimensjonert for 31 PE Bygget på samme prinsipp som Barlindveien med 

skjellsand som filtermateriale.  Lite driftsproblematikk, men for høye fosforverdier på 

utslippet. 

Vegård: 

Anlegget er dimensjonert for inntil 120 PE. Dette omfatter skolen og en barnepark og det er 

noe ujevn belastning på anlegget. Dette er det største anlegget med 2 

kloakkpumpestasjoner tilknyttet ledningsanlegget. Renseanlegget er bygget på samme 

prinsipp som Barlindveien med skjellsand som filtermaterialet. Noe klager på lukt og man 

har forsøkt tiltak for å redusere ulempen noe. Det er også her for høye verdier av fosfor på 

utslippsvannet. 

Håkenrudveien: 

Anlegget er dimensjonert for 23 PE. Bygget som Barlindveien med skjellsand som 

filtermaterialet. Anlegget er driftsikkert og greier foreløpig rensekravene. Her er det også 

tilknyttet noen hytter som gjør at anlegget har noe mindre belastning enn det er 

dimensjonert for. 
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Bekkatomtbakken: 

Anlegget er dimensjonert for 15 PE. Bygget som Barlindveien med skjellsand som 

filtermaterialet. Anlegget er driftsikkert og greier pr i dag å overholde alle parametere på 

utslipp utenom fosforkravet.   

Avslutning. 

Ringerike kommune ser med stor bekymring på renseresultatene og ser at man er nødt til å 

gjøre tiltak. Vi har derfor sett på muligheter i samarbeid med konsulent i rapporten 

«Opprydning i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig avløpsløsning for Steinsfjordens 

nedbørsfelt». Kombinasjon av beregningene utført i rapporten og  de positive effektene som 

ikke er blitt prissatt, viser at det lønner seg å bygge kommunal ledning i Åsa. 

 

Hønefoss 09.09.2013 
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GEBYRNIVÅ VED TAP AV VANN  
 

Arkivsaksnr.: 13/89  Arkiv: 231 M   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning tar saken til orientering 
 

Sammendrag 
 
Siden Ringerike kommune i 1995 innførte vannmålere for beregning av vann- og 
kloakkavgifter har det årlig dukket opp noe saker hvor uoppdagede vannlekkasjer har 
medført stort vanntap. 
 
Siden gebyrene er 100% volumbasert, medfører slike vanntap en stor økonomisk belastning 
for den abonnent som rammes. 
 
Der hvor vannforbruk ikke kan fastslås med sikkerhet (defekt måler) har Forskrift for vann- 
og avløpsavgifter regler for fastsetting av gebyrgrunnlag.  
Det er de tilfellene hvor det er lekkasje i abonnentens interne røropplegg etter måler at 
abonnenten er ansvarlig for forbruket og avkreves gebyr etter forbruk. Dersom vannet 
lekker til grunn eller terreng, kreves ikke kloakkavgift siden lekkasjen ikke har gitt noen 
belastning på kloakknettet. 
 
Lekker det derimot til sluk/kloakknett, kreves også kloakkgebyr. 
 

Innledning / bakgrunn 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning har bedt rådmannen vurdere tiltak som kan 
avverge at enkeltabonnenter kommer i store økonomiske problemer som følge av utilsiktet 
vannforbruk. 

 
Rådmannens vurdering 
 Rådmannen har gjort en vurdering av mulige forslag som kan avverge at enkeltabonnenter 
får uforholdsmessige økonomiske belastninger som følge av lekkasjer og utilsiktet 
vannforbruk. 
 
Forskrift for vann- og avløpsavgifter gir føringene for hvilke delegert myndighet rådmannen 
har i forhold til justering av gebyr for den enkelte abonnent. Rådmannen har i dagens 
forskrift ikke myndighet til å fravike målt forbruk dersom målene etter kontroll viser en 
nøyaktighet innenfor +/- 10%. Avvik ut over 10% kan korrigeres for med avvikets størrelse. 
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Dersom forbruk ikke kan fastslås (for eksempel defekt måler) angir forskriften at 
gjennomsnittlig forbruk 3 siste år kan brukes som grunnlag for gebyr i perioden. 
 
En endring, også midlertidig, vil etter rådmannens syn kreve endring i forskriften. 
 
Rådmannen ser at modellen med 100% volumbasert gebyr er årsak til høye økonomiske 
uttellingene ved lekkasjer. 
 
Rådmannen har ved flere anledninger ved behandling av Hovedplaner for vann- og avløp 
fremmet forslag om at avgiftene bør kreves inn med et fastledd på ca 40% av totalgebyret 
som tilsvarer kapitalkostnadene i anlegg og infrastruktur og et volumledd på ca 60% som 
tilsvarer produksjons- og distribusjonskostnader for vann – og tilsvarende innsamlings- og 
rensekostnader for kloakk. 
 
En slik modell er i tråd med anbefalinger fra bransjeforeningen Norsk Vann BA. 
 
En slik gebyrmodell fordeler infrastrukturkostnadene (muligheten for å være tilknyttet) 
jevnt på alle abonnenter, og har sideeffekt med at vanntap ikke rammes med så høy 
volumpris. 
 
Så langt har kommunestyret valgt ikke å gå inn rådmannens forslag. 
 
Rådmannen har også erfart at Forskrift for vann- og avløpsavgifter har behov for 
gjennomgang og endringer. 
 
Ringeriksregionen ruster seg for en betydelig befolkningsøkning på noe sikt. Infrastrukturen 
må i forkant opprustes for denne utviklingen og større investeringer tvinger seg fram. 
Utfordringer med vannforsyningen (mangan over grenseverdi), KUR-anleggene og 
jordrenseanlegg på Nes vil også medføre investeringsbehov. 
 
I forbindelse med revidering av Hovedplanene for vann- og avløp har rådmannen til hensikt 
å gjøre en gjennomgang av alle gebyrtyper på området for å møte de økonomiske 
uttellingene kommunen står overfor. 
 
Dette innbefatter; 
Vann- og avløpsgebyr 
Mulig overvannsgebyr (Det er igangsatt statlig arbeid med ansvarsfordeling på 
overvannsområdet) 
Tilknytningsgebyrer 
Septiktømmegebyr 
Rensegebyrer  (HRA-området og andre kommuner som leverer septik/slam) 
 
I dette arbeidet vil rådmannen søke å innarbeide forslag for gebyrstrukturen slik at lekkasjer 
og utilsiktet vannforbruk ikke medfører uforholdsmessige belastninger på den enkelte 
abonnent. 
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Rådmannen har derfor gjennom en samlet vurdering kommet til at en endring av Forskrift 
for vann- og avløpsavgifter kun rettet mot disse uheldige utslagene blir en midlertidig 
endring som bør inngå i en mer omfattende gjennomgang av hele gebyrområdet og bli en 
del av kommende behandling av Hovedplan vann- og avløp. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 26.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Asle Aker 
 

Side 431 av 500



   
 

   

 

SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 
OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE 
 

Arkivsaksnr.: 13/2376  Arkiv:  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
114/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 
avslås konsesjon til Ottar A. Løvik for kjøp av eiendommene  Jørgensholleia og Grefsrud, 
g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune.  
 
Rådmannen viser til konsesjonslovens kap 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal 
gis, § 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) og konsesjonssøknaden avslås på grunn 
av for høy kjøpesum. 
 
 

Sammendrag 
Ottar Løvik, Idunsvei 20, 1386 Asker søker om konsesjon på eiendommen Jørgensholleia og 
Grefsrud g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7. Skogteigene ligger på Holleia, Tyristrand mot delet 
til Modum. Selger er Statskog SF. 
Salget innbefatter 2 teiger på til sammen 2645 dekar skog i følge Gardskart. Dette fordeler 
seg på 77 % middels bonitet og 23 % lav bonitet av det produktive arealet. 
Stående kubikkmasse er oppgitt i prospektet til å være 4030 kubikkmeter. Volum som kan 
hogges i dag er på ca. 2700 kubikkmeter. Samlet tilvekst de første 20 år er beregnet til 82 
kubikkmeter. I følge planen kan det avvirkes i snitt 100 kubikkmeter i året i de første 40 
årene. 
Små- og storviltjakt er utleid. 
 
Det er oppført et skogshusvære med uthus på eiendommen, som er utleid. 
 
Det følger ikke skogfond med eiendommene. 
 
Kjøpesummen er kr. 2.700.000,-.  
 
Skogen er hogd hardt. Dette gjør at mulighetene for et økonomisk utbytte som harmonerer 
med kjøpesummen ikke er tilstede. Forventede inntekter av eiendommen er i dag nyttbar 
stående kubikkmasse, samt utleie av jakt og skogshusvære. Dette forsvarer ikke 
kjøpesummen før dagens hogstklasse 2 og 3 gir salgbare dimensjoner. Dette vil skje i et 50 
til 80 års perspektiv. 
 

Side 432 av 500



  Sak 114/13 s. 2 
 

   

 

En pris på kr. 2.200.000,- vil være maksimalt av hva skogen kan forsvare i overskuelig 
framtid med dagens utvikling av tømmerpriser. 
 
Det innstilles på at konsesjon avslås. 
 

Innledning / bakgrunn 
Konsesjonssøknaden gjelder eiendommen Jørgensholleia og Grefsrud g/b.nr 262/3 og 
g/b.nr 261/7. Salget omfatter to teiger som ligger nær hverandre. Skogteigene ligger på 
Holleia, Tyristrand mot delet til Modum. Selger er Statskog SF. 
Salget innbefatter 2 teiger på til sammen 2645 dekar skog i følge Gardskart. Dette fordeler 
seg på 91,5 dekar høy bonitet, 695,1 dekar middels og 1297,2 dekar lav bonitet, samt 307,4 
dekar ikke produktiv mark. Det er oppført et skogshusvære med uthus på eiendommen. 
Stående kubikkmasse er oppgitt i prospektet til å være 4030 kubikkmeter. Volum som kan 
hogges i dag er på ca.2700 kubikkmeter. Samlet tilvekst de første 20 år er beregnet til 82 
kubikkmeter. I følge planen kan det avvirkes 100 kubikkmeter for salg i året, i de første 40 
årene. 
 
Jakta leies i dag ut. Småviltjakta er leid ut til Tyristrand JFF og storviltjakta er utleid til lokalt 
vald. 
 
På eiendommen er det oppført et skogshusvære med uthus. Den tekniske tilstanden er ikke 
beskrevet. Den er i en slik stand at den er under utleiekontrakt ut året. 
 
Eiendommen har skogsbilveier inn til skogteigene, som de er andelseiere i. Veinettet i 
teigene består av traktorveier. Felles skogsbilvei er ca. 15 km, fodelt på to veianlegg.  
 
Ottar Løvik ønsker å kjøpe eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud av Statskog SF og søker 
konsesjon med bakgrunn i kjøpekontrakt hvor kjøpesummen er satt til kr. 2.700.000,- 

 
Beskrivelse av saken 
Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 
landbrukseiendommer. Disse er: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
  

1. Prisen 
Eiendommene som skal erverves er eid og drevet av Statskog SF som den del av sin samlede 
skogportefølje. Dette har medført at det alt vesentlige av eldre produksjonsskog, 
hogstmoden skog er hogd. Påstående skog vil ikke være en vesentlig bidragsyter til 
forrentning av investert kapital. 
 
Selger forlangende for eiendommene var kr. 1.530.000,-. Prisen er ikke spesifisert på skog, 
jakt og skoghusvære. I kjøpekontrakten lyder avtalt kjøpesum på kr. 2.700.000,-. Den 
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avtalte prisen for eiendommen synes høy, og ligger over kommunens verdivurdering. Under 
følger en redegjørelse for utgangspunktet for kommunens verdivurdering. 
 
Skogfaglige opplysninger: 
Skogbruksplanen for eiendommene viser følgende tall: 
 

 
 
Begrepet hogstklasser deler inn skogen i 5 klasser. Hogstklasse 1 er snau skogsmark etter 
hogst. Hogstklassen 4 og 5 er elder produksjonsskog som kan hogge. Hogstklassen 2 og 3 er 
yngre produksjonsskog fra småtrær til trærne blir av slik størrelse at de kan hogges.  
 
Som det går fram av figuren er det 12 % av arealet som har skog som kan hogges. Hele 88 % 
er i hogstklasse 2 og 3 hvor det vil gå mellom 50 og 80 år før det kan avvirkes. 
 

 
 
Boniteten, evnen til å produsere skog, er middels til lav (F8 betyr Furu og bonitet 8, G14 
betyr gran og bonitet 14, tallet angir høyde ved 40 år alder). Dette avgjør tidsperspektivet 
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for når arealene i hogstklasse 2 og 3 vokser til dimensjoner som kan gi en positiv avkastning 
ved drift. Altså, når det er lav bonitet vil det gå lengre tid til skogen er hogstmoden enn om 
det er høy bonitet hvor det kan gå kortere tid. Som en tommelfingerregel regner man at 
granskog kan hogges ved 75 års alder og furuskog ved 80 års alder. Ved lavere bonitet vil 
tiden fram til hogstmoden skog bli enda lengre. 
 
I saker som gjelder landbrukseiendom bygger prisvurderingen på prinsipper som er nedfelt i 
egne retningslinjer, bl.a. at det er avkastningsverdier som skal legges til grunn for jord- og 
skogareal og at det skal nyttes en kapitaliseringsfaktor på 4 %. 
For å beregne en mest mulig riktig konsesjonspris må det settes en del forutsetninger. For å 
verdsette en skogeiendom brukes normalt en rånetto pr. dekar etter skogen 
produksjonsevne kapitalisert for all framtid. For en skog med tilnærmet lik en normal 
hogstklassefordeling kan et jevnt årlig hogstkvantum benyttes som grunnlag for 
kapitaliseringen. 
 
Med denne skogens beskaffenhet vil bruk av disse verdsettingsmetodene slå feil ut i hver 
sin retning. Ved bruk av kapitalisert optimal produksjon vil prisen bli for høy i forhold til 
avkastning i 50 til 80 års perspektiv. Benyttes dagens mulighet for årlig avkastning vil prisen 
bli uforholdsmessig lav i forhold til framtidig produksjon. Det velges derfor å trekke inn 
grunn- og venteverdibergeninger som støtte til vurdering av pris. 
 
Som grunnlag for tømmerpris er det brukt gjennomsnittet pris de 5 siste år, inkludert snitt 
pris for første kvartal i år. Som brutto tømmerpris pr. m³ er det brukt kr. 365,-.Driftsprisene 
som er brukt er gjennomsnitts priser for området. Driftsprisen er satt til kr. 130,- pr. m³. 
Avsetning til skogfond er satt til 15 % (det er lovpålagt å sette av minimum 4 % og 
maksimum 40 %). Skogfondsmidler kan brukes til fremtidige investeringer i skog (planting, 
ungskogpleie, skogplanlegging, veier mm.). Avsetningen er et lavt anslag i forhold til 
behovet, da det er mange yngre bestand (h.kl.2) med utilfredsstillende tetthet, samt at det 
hviler store kostnader i veivedlikehold og framtidig veibygging på eiendommen. Som 
rånetto pr. dekar gir beregningen kr. 160,- pr. kubikkmeter. 
 
Skogen har i dag ingen penger på skogfond da staten ikke er pliktig til skogfondsavsetning. 
 
For jakt samlet for små- og storviltjakt er der bruket et beløp på kr. 8,- pr dekar (per i dag er 
denne jakta utleid for ca. kr. 7,20 per dekar, men dette synes å våre lavt. Vi velger derfor en 
høyere pris). Det er ikke oppgitt noen teknisk verdi på skoghusværet. Normalt vil 
leieinntekten på ei skoghytte i dette området ligge opp mot kr. 15.000,- pr. år. 
 
Ved en samlet vurdering av prisen er det brukt skjønn med bakgrunn i produksjonsevne 
basert på bonitet i skogen, «balansekvantum» de første 40 år og grunn og 
venteverdiberegninger. En maksimal pris det kan gis konsesjon på mener landbrukskontoret 
er kr. 2.200.000,-.  
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2. Hensynet til bosetting i området 
Jørgensholleia og Grefsrud er en skogeiendom uten boligbebyggelse. Boplikt er ikke aktuelt 
for erverv av denne eiendommen. 
 
3. Driftsmessig løsning 
Jørgensholleia og Grefsrud er i dag eid om Statskog SF og drevet som en del av deres 
eiendommer. Enhetene som blir utskilt og solgt ligger i nærheten av hverandre og kan 
betraktes som en enhet. Med en størrelse 2645 dekar utgjør det en rasjonell enhet 
driftsmessig. Plasseringen av skogteigene med stor avstand fra offentlig vei og skogens lave 
produksjonsevne gjør enheten som sådan mindre lønnsom. 
 
4. Søkers skikkethet     
Konsesjonssøker har ikke i dag annen landbrukseiendom. Søker anses som skikket til å eie 
landbrukseiendom ut fra erfaring og virke.  
 
5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap     
Eiendommen det søkes konsesjon for består av skogsmark. Skog vil bli drevet på tradisjonelt 
vis og med hensyn landskapspleie. Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på 
eiendommen i dag.                                               

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

 
Juridiske forhold  
Eiendommen som skal erverves er av en slik størrelse at kjøper må søke konsesjon etter 
konsesjonsloven. 

 
Prinsipielle avklaringer 
Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 
produksjonsareal og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. 
 
Med andre ord skal konsesjonsloven forhindre at skogeiendommer selges i 
næringssammenheng og fremme yrkesutøvere som vil utnytte eiendommen på et 
bærekraftig økonomisk grunnlag. Ved å akseptere en for høy kjøpesum vil dette medføre at 
andre skogeiere som ønsker tilleggsareal og eventuelt nye skogeiere ikke har anledning til å 
investere i skog da de rett og slett ikke kan by så mye for eiendommen. Det vil si at 
kjøpesummen er så høy at den ikke forrenter investert kapital. 
 
Dersom kommunen velger å godta en høyere pris enn det som er «samfunnsmessig 
forsvarlig» vil dette i praksis bety at det ikke legges til rette for inntektsforhold og sosiale 
forhold som skaper stabile arbeidsplasser i landbruket. En samfunnsmessig forsvarlig pris er 
en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken (slik som rekruttering av aktive 
yrkesutøvere, langsiktig og god ressursforvaltning, inntektsmuligheter). Dersom disse 
målene skal nås er det nødvendig at prisnivået ikke er høyere enn det som er reelle 
avkastningsmuligheter på eiendommen. 
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Alternativer 
Alternativet å gi konsesjon på omsøkt pris vil ha den konsekvens at denne eiendommen ikke 
kan drives regningssvarende i overskuelig framtid. Da er det ikke lengre å betrakte som en 
næringseiendom, da inntektene fra eiendommen ikke kan forrente investert kapital.  
 
Verdivurderingen Statskog SF har gjort for eiendommen salget er kr. 1.530.000,-. Prisen det 
søkes konsesjon på er kr. 1.170.000,- høyere enn det Statskog SF selv beregnet. Kjøpesum 
ligger vel 76 % over vurderingen som ligger til grunn for salget.  
 
Dersom Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning skulle gi konsesjon vil dette kunne 
medføre en prisutvikling som vil gjøre at aktive og/eller nye næringsutøvere på Ringerike 
ikke har mulighet til å utvide sitt ressursgrunnlag og inntektsmuligheter når 
landbrukseiendommer kommer for salg. I tilfeller der kommunen har gitt konsesjon til tross 
høy pris har det hendt at Fylkesmannen i ettertid har valgt å gå inn og overprøve 
kommunens vedtak. 
Med Statskog SF som selger vil vedtak i denne saken skape presedens for prising av 
skogeiendommer utover Ringerike kommune. Advokatfirmaene har vist interesse for hvilke 
prisnivåer det blir gitt konsesjon på i denne saken. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, gis 
det konsesjon til Ottar A. Løvik for kjøp av eiendommene  Jørgensholleia og Grefsrud, g/b.nr 
262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune.  
 

Rådmannens vurdering 
Eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud, g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7, er samlet en enhet 
på 2645 dekar som kan forsvare å være en egen driftsenhet. I og med at dette er en 
skogeiendom uten oppført bolig er det ikke pålagt boplikt. 
 
Søker anses som skikket til å drive skogen på en forsvarlig måte. 
 
Med bakgrunn i skogens tilstand i dag avspeiler ikke salgsprisen avkastningen skogen kan gi. 
I følge driftsplan, som viser bonitetsfordelingen på skogen, vil skogen med en tilnærmet 
normal hogstklassefordeling gitt et hogstkvantum på opp mot 570 kubikkmeter. Slik skogen 
er i dag vil hogstkvantumet de nærmeste 40 år ligge på ca. 100 kubikkmeter. 
Konsesjonslovens § 9 krever at prisen vurderes for å gi en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling. En pris på kr. 2.700.0000,- vil etter rådmannens syn, med bakenforliggende 
beregninger, ikke være en forsvarlig pris på eiendommen.  
 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 
avslås konsesjon til Ottar A. Løvik for kjøp av eiendommene  Jørgensholleia og Grefsrud, 
g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune.  
 
Rådmannen viser til konsesjonslovens kap 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal gis, 
§ 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) og anbefaler at konsesjonssøknaden avslås 
på grunn av for høy kjøpesum. 
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Vedlegg 
1.Oversiktskart 
2.Driftsplankart 
3.Søknad, datert 21.06.13 
4.Kjøpekontrakt, datert 21.06.2013 
5.Salgsprospekt på eiendommen 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.08.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING 
 

Arkivsaksnr.: 13/1980  Arkiv: LBR 42/8  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gir tillatelse til nydyrking av et areal 
(som vist på kart) hvor ca. 48 daa skal opparbeides til fulldyrka mark (med 
avgrensning vist som vedlegg 1 i saksframlegg), jf. Nydyrkingsforskriftens § 4, på 
følgende vilkår: 

a. Det skal avsettes kantsone/buffersone mot Storelva, som kan variere i 
bredde, men skal være bortimot 30 meter (målt fra normal vannstand). Med 
andre ord kan det gjøres justeringer i bredden (større og mindre enn 30 
meter, dette kan særlig være aktuelt i overgangen mellom eksisterende jorde 
og nydyrkingsareal) for å avpasse arronderingen av jordet etter terreng og 
det tiltakshaver selv måtte ønske. Denne kantsonen skal ha en variert 
sammensetning i høyden (da det befinner seg ulike arter i felt, busk og 
tresjiktet).  

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. Når arbeidene er ferdig skal det gis melding til kommunen. Dette for bl.a. å kunne 
oppdatere markslag i Gårdskart. 

 

Sammendrag 
Et område på 48 dekar ved Sandsætra, Busund søkes nydyrket. Området er i dag skog. 
Tiltakets konsekvender for naturmangfold og landskap er vurdert. Rådmannen anser det 
som viktig at det åpnes opp for nydyrking der det ligger til rette for det. Rådmannen vil 
derfor anbefale at det gis tillatelse til nydyrking av hele det omsøkte arealet, men at det i 
vedtaket tas inn vilkår knyttet til kantsoner. 
 

Innledning / bakgrunn 
Det søkes om nydyrking av et areal på ca. 48 dekar på eiendommen Sandsætra, som ligger 
ved Busund. Eiendommen Sandsætra er i Gårdskart oppført med et totalareal på ca. 423 
dekar, hvorav 193,5 dekar fulldyrka mark. Det omsøkte nydyrkingsarealet er i dag skog og 
grenser mot eksisterende jordbruksareal og Storelva. Det planlegges en bred kantsone mot 
Storelva, og ifølge innsendte kart utgjør denne ca. 30 meter. Antatt produksjonsmengde 
etter fem år er oppgitt å være ca 500 kg. Søker opplyser om at arealet ikke trenger grøfter, 
og at det vil bli nyttet eksisterende vanningsanlegg på eiendommen.  
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Beskrivelse av saken 
Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune har fått saken oversendt til uttalelse.  
 
Fylkesmannen har i brev datert 20.06.2012 påpekt at området ligger like oppstrøms et 
svært viktig beiteområde for sangsvaner og andefugler og at området nedstrøms er 
foreslått vernet i Verneplan for Tyrifjorden. Det forutsettes at viktige naturverdier ikke blir 
negativt berørt, hverken innenfor det omsøkte området eller influensområdet. Ut ifra at 
store deler av området langs Storelva er dyrket opp ber vi om at det legges spesiell vekt på 
§ 10 i naturmangfoldloven som omhandler økosystemtilnærming og samlet virkning. Det 
omsøkte arealet ligger ca. 30 meter fra Storelva og området mellom det omsøkte arealet og 
elva er avsatt til kantsone. Vi forutsetter at kantsonen er tilstrekkelig for å hindre uheldig 
avrenning og ivareta naturverdier og allmenne interesser knyttet til vassdraget.  
 
Buskerud fylkeskomme skriver i brev datert 17.07.2013 at det er foretatt arkeologiske 
undersøkelser i området, og at det ikke ble funnet automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. Det bør alikevel fremgå av kommunens vedtak at dersom det under 
anleggsarbeidene skulle framkomme automatisk fredet kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles.  

 
Forholdet til overordnede planer og eiendomsforhold 
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. 
 
Innenfor det omsøkte nydyrkingsområdet er det i kartet vist to skylddelinger, gnr. 42/14 og 
42/31(fra 1897 og 1931). Med andre ord snakker vi om to ubebygde tomter (dog er ikke 
eiendomsgrense vist i kartet). Begge eiendommene eies av samme eier som gnr. 42/8 (som 
søker om nydyrking av deler av gnr. 42/8 samt eiendommene 42/14 og 42/31).  I området 
er det etter kommuneplanens bestemmelser byggeforbud. Det vil si at dersom de ønsker å 
realisere tomtene ved å bygge bolig eller fritidsbolig på eiendommen må det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplanen. Dersom området gjøres om til dyrka mark, vil også 
arealet skifte status, og falle inn under Jordlovens bestemmelser om dyrka mark. Dersom 
man i fremtiden skulle ønske å bygge bolig på dette arealet vil dette være i strid med 
jordvernhensynene i Jordloven.  
Tiltakshaver er gjort kjent med dette i telefon 10.09.2013 og har gitt uttrykk for at 
nåværende eier ikke har planer om å bygge på tomtene.  
 
Kommunen har ikke anledning til å stille krav om sammenføyning av tomtene/sletting av 
eiendommene som et vilkår i saken. Rådmannen har valgt å informere tiltakshaver om 
mulige konsekvenser som en følge av eventuell endret arealbruk . 

 
Juridiske forhold  
Bestemmelser om nydyrking finnes i Nydyrkingsforskriften. De miljørettslige prinsippene i 
Naturmangfoldloven må også vurderes. 
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I Nydyrkingsforskriftens § 6 er det stilt krav om konsekvensutredning dersom 
nydyrkingstiltaket er større enn 50 dekar. Det omsøkte tiltaket er 48 dekar, og ligger så vidt 
i underkant av kravet om konsekvensutredning. Rådmannen har ikke funnet det 
regningssvarende å skulle kreve en konsekvensutredning i denne konkrete saken, og 
vurderer at kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i offentlige natur- og artsregistre er 
tilstrekkelig. 

 
Alternative vedtak 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gir tillatelse til nydyrking av et mindre 
areal enn omsøkt. Det tillates nydyrket ca. x daa og det skal settes av skjerm mot 
bebyggelsen og elva, jf. Nydyrkingsforskriftens § 4, på følgende vilkår: 

a. Det skal avsettes kantsone/buffersone mot Storelva, som kan variere i bredde, 
men skal være bortimot 30 meter (målt fra normal vannstand). Med andre 
ord kan det gjøres justeringer i bredden (større og mindre enn 30 meter, dog 
minimum 10 meter) for å avpasse arronderingen av jordet etter terreng og 
det tiltakshaver selv måtte ønske. Denne kantsonen skal ha en variert 
sammensetning i høyden (da det befinner seg ulike arter i felt, busk og 
tresjiktet).  

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. Når arbeidene er ferdig skal det gis melding til kommunen. Dette for bl.a. å kunne 
oppdatere markslag i Gårdskart. 

 
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 3). Landskapet 
rundt tiltaket er per i dag et lappeteppe av skog, og dyrka mark i forbindelse med ferskvann. 
Flere registreringer av rødlistede arter kan tyde på at denne variasjonen av forskjellige 
habitater gjør at området er svært verdifullt for mange arter.  Det omsøkte området er en 
skogteig, som er forbundet med større skogsområder og strekker seg inn i kulturlandskapet. 
Det kan ikke med sikkerhet sies at en endret bruk av området vil føre til verdiforringelse.  
Sett ut ifra hensynet til naturmangfoldet kan det være en fordel at bruken av det omsøkte 
området ikke endres, dvs at søknaden ikke innvilges.  Hvis det likevel oppdyrkes i området 
bør avbøtende tiltak gjennomføres i tillegg til lov- og forskriftspålagte tiltak. Soner med 
kantvegetasjon mot Storelva bør være så brede som mulig og, for å ivareta det sårbare 
våtmarksområde i og rundt Storelva, minimum 10 meter. 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 
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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. 

 
Det er foretatt en vurdering av tiltakets konsekvenser for landskap (vedlegg 2). Området er 
lite synlig for andre enn de nærmeste fastboende og fra elva. Ved oppdyrking vil områdene 
ved Sandsætra fortsatt ha preg av å være et flatt og oppdyrket område. Men landskapsbilde 
vil bli noe mere ensformig. For det lokale landskapsbildet vil det være viktig å opprettholde 
gode kantsoner langs elven. Å beholde kantsonen langs vassdraget i nord kan også ha en 
viss virkning på mikroklimaet for nydyrkingsområdet. Det vil videre være positivt for 
opplevelsen av landskapet å sette igjen store trær og mindre tregrupper i ytterkant av 
nydyrkingsarealet, for å gi variasjon til lokallandskapet.  
 
Det er utarbeidet en brosjyre om kantvegetasjon langs vassdrag i jordbrukslandskapet 
(vedlegg 9). I denne fremgår det at den optimale kantsonen med tanke på biologisk 
mangfold er en kantsone som har undervegetasjon, busker og trær med en bredde på 15- 
25 meter. 
 
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. 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. Det er viktig at kantsonen har en god funksjon 
som kan gjøre at den bidra til skjul/leveområder for forskjellige arter samt at det bidrar til å 
skape en variasjon i lokallandskapet. 
 

 
Vedlegg 

1. Oversiktskart, som viser omsøkt nydyrkingsområde 
2. Notat, vurdering av eventuelt plankrav og landskapspåvirkning, 30.08.2013 
3. Notat, vurdering etter naturmangfoldloven, 25.07.2013 
4. Buskerud fylkeskommune, arkeologisk rapport, 17.07.2013 
5. Buskerud fylkeskommune, uttalelse til nydurking, 17.07.2013 
6. Fylkesmannen i Buskerud, uttalelse til nydyrking, 20.06.2013 
7. Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 05.06.2013 
8. Søknad om nydyrking, 29.05.2013 
9. Brosjyre om kantvegetasjon mot vassdrag i jordbrukslandskap 
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 Ringerike kommune, 13.09.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Vedlegg 1: Oversiktskart – Nydyrking på Sandsætra gnr. 42/8
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

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

   
  

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
13/1980-9 21214/13 LBR 42/8 30.08.2013 

PLAN FOR NYDYRKING PÅ GNR.42/8 

VURDERING AV EVT. PLANKRAV OG AV LANDSKAPSPÅVIRKNING 
 
Beliggenhet 
Det aktuelle arealet ligger på Sandsætras eiendom sør i Ringerike kommune, mellom Storelva 
og allerede oppdyrkede arealer. I vest er det jordbruksarealer og spredt boligbebyggelse og i 
øst jordbruksarealer. 
 
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. LNF-område 
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 Sandsætra til ikke å utløse krav 
om reguleringsplan for området. 
 
 
De store landskapsformene i området 
De store landskapsformene i denne delen av kommunen preges av Storelva som rolig flyter ut 
mot Tyrifjorden. Her er elva mektig og brei med store svinger. Denne nedre delen av Storelva 
er et meandrerende elveparti med flere kroksjøer, som er i forskjellig fase av gjengroing. Flere 
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av kroksjøene nedstrøms er vernet som naturvernreservater med hjemmel i naturvernloven. 
Og elvepartiet forbi Sandsætra er foreslått vernet som naturreservat i “Verneplan for 
Tyrifjorden”, som nylig har vært på lokal høring. Verneforslaget omfatter bare elven og ikke 
landarealene. 
 
Elvelandskapet flater ut nedenfor Norderhov mot Tyrifjorden. Det visuelle inntrykket av det 
store landskapsbildet er slettearealer med sammenhengende jorder, avbrutt av noen skogholt 
på grus- og sandavsetninger som markerer høydedrag i terrenget. Grusmoen i vest består 
hovedsakelig av bartrær, mens høydedragene på sørsiden av elva domineres av løvtrær. Det er 
løvtredominans i vegetasjonen langs elvekanten.  
 
Virkningen av tiltaket med nydyrking langs elva vil ikke gi noen stor påvirking i forhold til 
det store landskapsbildet.  
 
Den lokale landskapsformen 
Nydyrkingsområdet er et elvelandskap som Storelva har formet. Det mindre landskapsbildet 
gir inntrykk av å være forholdsvis flatt med dyrka arealer. Det aktuelle området består av 
skog. Vegetasjonen består stort sett av furu og granskog.  
Det foreslåtte nydyrkingsarealet er best synlig fra Storelva.  
Langs elva, på begge sider, er det en kantsone som består av et variert vegetasjonsbelte med 
mye løvtrær. Kantsonen varierer i bredde.  
 
Området ligger avgrenset med vassdrag langs en side og dyrket mark på de andre sidene, men 
i sør/øst er det et annet skogsareal. 
Kantsonen lang elva rammer inn denne og gir vassdraget en viktig landskapskarakter. Hele 
området er flatt og stikker seg derfor ikke spesielt ut på noen måte i det lokale 
landskapsbildet. Innsyn til området vil endre seg lokalt ved en avskoging og det vil være 
viktig å bevare tilstrekkelig med kantsoner langs vassdraget slik at variasjonen i 
landskapsbildet kan opprettholdes fra elvesiden. 
 
Konklusjon i forhold til landskapshensyn 
Området er lite synlig for andre enn de nærmeste fastboende og fra elva. Ved oppdryking vil 
områdene ved Sandsætra fortsatt ha preg av å være et flatt og oppdyrket område. Men 
landskapsbilde vil bli noe mere ensformig. 
For det lokale landskpsbildet vil det være viktig å opprettholde gode kantsoner langs elven. Å 
beholde kansonen langs vassdraget i nord kan også ha en viss virkning på mikroklimaet for 
nydyrkingsområdet. 
Det vil videre være positivt for opplevelsen av landskapet å sette igjen store trær og mindre 
tregrupper i ytterkant av nydyrkingsarealet, for å gi variasjon til lokallandskapet.  
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

Notat   
 
Til: Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
Fra:  Astrid Ehrlinger 

   
Kopi:   

 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
13/1980-6 18224/13 LBR 42/8 25.07.2013 

GNR 42/8 PLAN FOR NYDYRKING - VURDERING ETTER 
NATURMANGFOLDLOVEN  
 
Konklusjon 
Landskapet rundt tiltaket er per i dag et lappeteppe av skog, og dyrka mark i forbindelse med 

ferskvann. Flere registreringer av rødlistede arter kan tyde på at denne variasjonen av 

forskjellige habitater gjør at området er svært verdifullt for mange arter.  Det omsøkte 

området er en skogteig, som er forbundet med større skogsområder og strekker seg inn i 

kulturlandskapet. Det kan ikke med sikkerhet sies at en endret bruk av området vil føre til 

verdiforringelse.  Sett ut ifra verdien området har i dag, kan det likevel være en fordel at 

bruken av det omsøkte tiltaket ikke endres, dvs at søknaden ikke innvilges.  Hvis det likevel 

oppdyrkes i området bør avbøtende tiltak gjennomføres i tillegg til lov- og forskriftspålagte 

tiltak. 
 
 
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.  
 
§ 8 kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget for området baserer seg på naturbase.no. Kunnskapsgrunnlaget anses 
som godt nok i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
§ 9 føre-var-prinsippet 
Som nevnt i avsnittet 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 registrert beiteområde for sangsvane og andefugler i Storelva nedstrøms for området 
uten direkte tilknytting til området. Sørvest for området er det registrert flere observasjoner av 

Side 463 av 500



 

Hønsehauk, med mistanke om reirplass i nærheten. Det er også registrert Åkerrikse flere 
steder i kulturlandskapet rundt tiltaksområdet, men ikke i direkte tilknytting. Åkerrikse er en 
art som er direkte tilknyttet til kulturlandskapet og har vært i sterk tilbakegang de senere 
årene. Det antas at det bare er 50 reproduserende individer igjen i Norge.   
Vest for området er det registrert en svært sjelden vepseart (Pamphilius stramineipes). 
Alle disse artsobservasjonene er svært upresise med hensyn til posisjonsnøyaktighet.  
 
Det er registrert to naturtyper i området. Storelva Averøya- Busund og Sandsetra, som begge 
er av naturtypen «Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti». Sandsetra ble i 2011 
delvis nydyrket og har derfor mistet mye av sin verdi. Begge områdene er nedstrøms 
tiltaksområdet.  

Forurensing og avrenning fra jordbruk samt Vannforskriften 
Fulldyrking av arealer kan føre til økt avrenning av partikler og næringsstoffer til vann og 
vassdrag.  
I følge vannett har Storelva (012-174- R) MODERAT økologisk og kjemisk tilstand med 
blant annet årsak i avrenning fra landbruket. Videre utvikling av skogsområder til fulldyrket 
mark vil kunne øke konsekvensene av dette.  
 
Eksisterende økosystem  
Landskapet i tilknytting til Storelva er preget av kulturlandskap og bebyggelse. Samtidig er 
elva registrert som et viktig våtmarksområde med mange forekomster av rødlistede arter. 
Deler av elva er foreslått vernet som del av verneplanen for Tyrifjorden (nedstrøms 
tiltaksområdet). Det lokale økosystemet rundt tiltaksområdet fremstår i dag som et lappeteppe 
av fulldyrket mark, våtmark og skogsområder. 
 
Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak for forurensning og avrenning kan være etablering av soner med 
kantvegetasjon mot vassdrag og tiltak slik som fangdammer. 
 
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 tetsjiktet.  
- 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 Storelva bør være så brede som mulig og, for å ivareta det 
sårbare våtmarksområde i og rundt Storelva, minimum 10 meter.  
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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 i dagen etc. anbefales det å «lage» slike. Disse kan 
fungere som habitat eller såkalte «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 den negative effekten av monokulturer og til og med 
bidra til naturlig skadedyrbekjempelse.  
   
Åkerrikse 
Åkerrikse er en svært truet art som har hatt stor nedgang i antall reproduserende arter de siste 
tiårene. Fuglen hekker gjerne i åkre og flerårige enger og den største trusselen er høsting/slått. 
I et område der fuglen er observert fra før er det ekstra viktig å følge nasjonal handlingsplan 
for Åkerrikse.  
 
§11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Tiltakshaver skal bekoste eventuelle avbøtende tiltak. Lavere driftsoverskudd på grunn av 
avbøtende tiltak bæres 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. Høstpløying bør unngås.  
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Sandsætra - gnr 42 bnr 8 - uttalelse til søknad om nydyrking og 

oversendelse av arkeologisk rapport

Ovennevnte nydyrkingsråde er nå arkeologisk registrert. Det ble ikke funnet automatisk fredete eller 
nyere tids kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til gjennomføringen av nydyrkingen.

Det bør likevel framgå av kommunens vedtak at dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i 
fylkeskommunen varsles, jmf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.

I forbindelse med registreringen ble det totalt brukt 7,5 arbeidstimer à kr  820,- . Faktura på kr. 6150,-
vil bli sendt fra regnskapsseksjonen snarest.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent digitalt og sendes derfor uten signatur

Vedlegg
1 Arkeologisk rapport - Sandsætra

Ringerike kommune
Att. Heidi Skagnæs
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 17.07.2013 Vår referanse: 2008/1371-76 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197 3005 Drammen
Anders Sande
Lisbeth Kaas Ambrosen
Else Høyer Tangen
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Sandsætra, nydyrking

Saksnavn Sandsætra, nydyrking 

Saksnummer 08/1371-70 

Kommune Ringerike 

Gårdsnavn Sandsæter 

Gårds- og 
bruksnummer 

42/8 

Tiltakshaver Anders Tore Strande 

Adresse Braak. gård 
3512 Hønsfoss 
 

Registrering utført 17.7.2013 Av Lars Hovland 
 

Rapport ferdigstilt 17.7.2013 Av Lars Hovland 

Metode ☒ Overflateregistrering 

☐ Sjakting 

☐ Prøvestikk 

☐ Annet 

Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe 

Kulturminner Type IDnr 

Automatisk fredete kulturminner i 
planområdet 

 
 
 
 

 

Ikke fredete kulturminner i 
planområdet 

 
 
 
 

 

Faglige 
konklusjoner 

 

☒ Planen er ikke i konflikt med kulturminner 

 

☐ Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner 

☐ Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner 

 
Sakstype  

☐ Reguleringsplan      ☐  Kommunedelplan    ☐ Mindre privat tiltak     

☐  Større privat tiltak  ☐ Landbruksvei ☒ Nydyrking 
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Sandsætra, nydyrking
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Sandsætra, nydyrking

Oversiktskart over tiltaksområdets plassering  
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Sandsætra, nydyrking

Bakgrunn for registreringen 

Ringerike kommune har sendt søknad om nydyrking på høring til fylkeskommunen. Det søkes om 

å nydyrke et areal på 48 dekar. Tiltaket regnes som et større privat tiltak, og registrering er gjort 

for å oppfylle kulturminnemyndighetenes undersøkelsesplikt, jf. kulturminnelovens § 9. 

 

 

Deltakere og tidsrom 

Registreringen ble gjennomført den 17.7.2013 av undertegnede arkeolog. Det ble brukt 1 time på 

forarbeid, 4 timer på transport og feltarbeid, og 2,5 time på rapport og saksbehandling. Totalt er 

det brukt 7,5  timer på registreringen. 

 

 

Området 

Området som skal nydyrkes består i dag av åpen furumo. Terrenget er flatt og det er liten 

høydeforskjell på de ulike delene av nydyrkingsområdet. Vegetasjonen består stort sett av åpen 

furuskog, men enkelte steder er det klynger med tett granskog. 

 

Tidligere registreringer i området. 
Det er ikke tidligere registrert kulturminner inne i tiltaksområdet. 300-400 meter sørøst for 

tiltaksområdet ble det i 2009 registrert to kullgroper i forbindelse med en nydyrkingssak. Disse 

kullgropene har id 138792 og 138793 i kulturminnedatabasen Askeladden.  
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Sandsætra, nydyrking

Strategi og metode 

I forbindelse med registreringer i utmark er benyttes vanligvis overflateregistrering som metode. 

Metoden går ut på å synfare overflaten systematisk etter synlige strukturer. Slike strukturer er 

synlig enten som forhøyninger eller nedgravinger i landskapet. Eksempler for slike kulturminner er 

jernvinne og tilhørende kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, gamle veifar eller hustufter.  

Samtidig blir potensiale for spor etter steinbrukende tid vurdert. Her gir både høyde over havet og 

landskapstrekk som sørvendte, platålignende flater og eldre strandlinjer pekepinn om området 

kan anses som potensielt. I slike tilfeller anvendes prøvestikk som går ut på å grave 40x40 cm 

ruter gjennom løsmassene og sålde disse massene med håndholdt 4mm såld. 

 

 

 

Registreringens forløp og resultater 

Tiltaksområdet ble systematisk gjennomgått i øst-vest retning, fra nord til sør. Enkelte steder ble 

det funnet rotvelter som ved første øyekast kunne se ut som kullgroper, men disse inneholdt ikke 

trekull, og det ble derfor ikke funnet annet enn natur inne i tiltaksområdet. 

 

 

Konklusjon 

I forbindelse med en søknad om å nydyrke et areal på 48 dekar på Sandsæter i Ringerike 

kommune er det gjennomført en arkeologisk registrering av tiltaksområdet. Det ble ikke funnet 

automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid under registreringen. 

Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten, jf. kulturminnelovens §9 i tiltaksområdet. 

 

 
DRAMMEN 17.7.2013 

 

................................................................. 

Lars Hovland 

Saksbehandler 
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POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 
3502 HØNEFOSS 3510 HØNEFOSS 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 
 
«f1»  
«f3» 
«f4» 
«f5» «f6» 
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

13/1980-2 14372/13 LBR 42/8  05.06.2013 
 
FORESPØRSEL OM UTTALELSE 
GNR. 42/8 - NYDYRKING 
 
Vi har 29.05.2013 mottatt søknad om nydyrking på Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8. Det ble i 2011 
nydyrket et større areal sør på eiendommen. 
 
Søknaden omhandler nydyrking, og arealet er opplyst å utgjøre ca 48 dekar. I Gårdskart er 
eiendommen oppført med et totalareal på 423,5 dekar, hvorav 193,5 dekar fulldyrka mark. Det 
dyrkes korn og potet.  
 
Det omsøkte arealet ligger i tilknytning til dyrka areal. En nydyrking vil på sikt vil kunne gi 
økt lønnsomhet på eiendommen. Forventet avling er oppgitt å utgjøre ca 500 kg/dekar. 
 
I henhold til forskrift om nydyrking § 9 skal regional kulturminnemyndighet gis anledning til å 
uttale seg, med en frist på minst en måned. I de tilfeller hvor nydyrkingen kan berøre 
vesentlige miljøverdier skal Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg. Med bakgrunn i dette 
forespør vi om uttalelse til det aktuelle tiltaket, og ber om tilbakemelding innen 10.07.2013. 
 
Søker har et sterkt ønske om å få igangsatt arbeidene i inneværende sesong. Dersom det er 
aktuelt å foreta arkeologiske undersøkelser anmodes det om at dette kan gjennomføres i 
inneværende barmarksesong. 
 

 

 Med hilsen 
 
 
 Heidi Skagnæs 

enhetsleder landbruk 
 

Saksbehandlers telefon: 32 11 75 54 
E-post: heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  
 
Vedlegg: 
Søknad med kart 
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Kopi: 
Anders Strande, Braak gård, 3512 Hønefoss 
Ingrid Sandsæter, Busundveien 249, 3512 Hønefoss 
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DELEGASJONSSAKER    
 

Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 

Arkivsaksnr.: 13/1434  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret 31.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Benterud, gårds- og 
bruksnummer 39/11 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  

 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til 

budsjett og handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen omregulerer eiendommen Benterud og starter samtidig 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til 
skolestart høsten 2017. 

 
4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, 

Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole 
Hønefoss syd står klar. 

 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig 
oppvekstsenter, for å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 
6. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp 

mot 500 elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som 
barneskole 

 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

 
8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - 

og utbygging av eksisterende ungdomsskoler  
 
 

Sammendrag 
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Skoleløsning i Hønefoss by er ingen ny sak. Det har pågått utredningsarbeid, og saker har 
blitt lagt fram til politisk behandling flere ganger.  
 
Sak om framtidig skoleløsning i Hønefoss (13/1434 – 1) ble behandlet av kommunestyret 
20.06.13.  
 
Kommunestyret la tomtespørsmålene Benterud og Tandberglia ut på høring med 
høringsfrist 18.09.13. Dette saksframlegget med vedlegg er en oppsummering av 
høringsuttalelsene samt resultatet av forhandlingene med grunneierne av de to 
tomtealternativene. 

 
Forholdet til overordnede planer 
I gjeldende kommuneplan er et areal i Kragstadmarka avsatt til offentlig formål. Dette 
arealet har vært påtenkt til skoletomt.  
 
Folkehelsemeldinga omtaler at Ringerike kommune skal utvikle høykvalitetsskoler. Videre 
sier meldinga at elevene i størst mulig grad bør gå/sykle til skolen. 

  
Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedkomiteen oppvekst og kultur vedtok 05.06.13 følgende: 

 
1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 

39/11, for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet 
legges fram for politisk godkjenning. 

 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 
 

3. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

 
4. Alternativ ”Kragstadmarka” opprettholdes for framtidig  oppvekstsenter, for å møte 

befolkningsvekst frem mot 2030. 
 

5. Det utarbeids planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 
elever. Når utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som 
barneskole, skolens opptaksområde justeres geografisk mellom opptaksområdene for 
Ullerål, veien og ”Benterud” skole. 

 
6. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 

skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 
 

7. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 
utbygging av eksisterende ungdomsskoler. 
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8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 
legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. september 2013. Det legges fram en 
plan for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 

Hovedkomiteen for Miljø – og arealforvaltning vedtak 10.06.13 følgende: 

 
1. Tandberglia, deler av gårds – og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny 

barneskole i Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og ferdigstilles raskest mulig. 

 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og nødvendig 

infrastruktur i forslag til budsjett og handlingsprogram 2014. 

 
3. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram 

for politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 
 

4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

 
5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut 

på åpen høring med høringsfrist 18. september 2013. 
 

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i 
løpet av 2014.  

 
Formannskapet vedtak 11.06.13 følgende: 

 Saken oversendes kommunestyret uten innstilling 
 
Kommunestyret vedtak 20.06.13 følgende: 

1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 
39/11, og Tandberglia gårds – og bruksnummer 37/69 for bruk som tomt for ny 
barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet legges fram for politisk behandling. 

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2014. 

3. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 

4. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for å 
møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

5. Det utarbeids planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 
elever. Når utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som 
barneskole, skolens opptaksområde justeres geografisk mellom opptaksområdene for 
Ullerål, veien og ny skole Hønefoss syd. 

6. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

7. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 
utbygging av eksisterende ungdomsskoler. 
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8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 
legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. september 2013. Det legges fram en 
plan for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 

 
Høringsuttalelser 
Det har kommet inn 17 høringsuttalelser etter avsluttet høringsperiode fram til 18.09.13. 
Skolenes samarbeidsutvalg (SU) har blitt oppfordret til å avgi uttalelser. Hovedtrekkene i 
uttalelsene er referert og kommentert under. 
 
På det åpne informasjonsmøtet 19.08.13 var det vel 30 frammøtte. Her la kommunalsjef for 
oppvekst og kultur fram bakgrunnsdokumentene for den politiske saken. Lederne av 
hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) og hovedkomiteen for miljø og 
arealforvaltning (HMA) deltok og besvarte spørsmål på dette folkemøtet. 

1. Høringsuttalelse fra SU ved Eikli skole 

SU mener Benterud er den beste lokaliseringen. Ved plassering på Benterud vil mange av 
barna få ”beholde” skolen i sitt nærmiljø. En skole på Benterud er viktig for Hønefoss sør, og 
den bør stå klar til skolestart høsten 2017. 

2. Høringsuttalelse fra SU ved Stranden skole 

Su ved Stranden skole uttaler at det synes uaktuelt at elever fra Stranden skal gå på skole i 
Krakstadmarka. De mener videre at siden Ask skal være et satsingsområde med tomter som 
skal legges ut for salg, er det merkelig at skolen skal legges ned. SU stiller spørsmål ved hva 
Stranden skole skal brukes til etter nedleggelse. 

3. Høringsuttalelse fra SU ved Vang skole 

SU støtter vedtak i HOK sak 22/13, altså lokalisering på Benterud. SU ved Vang er også 
opptatt av at en skole kan romme en forsterket enhet for barnetrinnet. 

4. Høringsuttalelse fra SU ved Vegård skole 

Det er et ønske om å holde Kirkeskolen, Stranden og Vegård skole utenfor Hønefoss 
sentrum. Tomtealternativet Benterud oppleves som dårlig med hensyn til trafikk og tilgang 
til friluftsområder. Et klart flertall slutter seg til Tandberglia. 

5. Høringsuttalelse fra SU ved Kirkeskolen 

SU går enstemmig inn for tomtevalg – Tandberglia. Hovedargumentet mot Benterud er 
trafikksituasjonen. Det bør bygges en flerbrukshall i tilknytning til skolen. 

6. Høringsuttalelse fra Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU) 

RKFU mener politikerne har et ansvar for at det i framtida også skal være skoler i byen 
Hønefoss. Benterud er det eneste reelle alternativet for en ny skole i Hønefoss syd. 
Foreldrenes innspill bes tillagt særlig vekt i beslutningen av denne viktige sak. 

7. Høringsuttalelse fra Norderhov Arbeiderlag 

Norderhov Arbeiderlag går inn for Benterud som skoletomt. 
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8. Høringsuttalelse fra Ringerike Arbeiderparti 

Arbeiderpartiet har ikke tatt standpunkt til lokalisering. 

9. Høringsuttalelse fra Ringerike Venstre 

Ringerike Venstre ønsker en ny barneskole i Hønefoss by og ønsker at denne blir bygget på 
Benterud. Venstre mener Tandberglia ikke kan forkastes før en nødvendig og ønskelig 
infrastrukturløsning på Benterud er sikret. Valg av trasé for Ringeriksbanen er viktig. Med 
lokalstopp i Åsa, hvilket ikke er usannsynlig, vil nettopp Åsa kunne utvikles til et tettsted 
med skole og oppvekstsenter. Her må Ringerike kommune være i forkant. 

10. Høringsuttalelse fra Ringerike Høyre 

Det forutsettes at en ny skole skal tas i bruk seineste august 2017. Plassering på Benterud 
synes naturlig hvis hensikten er å erstatte Eikli skole. Vekst og fortetting i Hønefoss vil trolig 
i vesentlig grad skje i området rundt Tandberglia. Trafikkforholdene rundt Benterud er 
risikofylte. Tandberglia gir mulighet utforming av en skole ut fra befolkningens 
forventninger til lekearealer og eventuelt andre pedagogiske krav. Tandberglia ligger i 
gangavstand for elever fra nåværende Eikli skole og Kirkeskolen. Hvis bygging av skole i 
Tandberglia ikke skulle være mulig, anser vi at Benterud er et så dårlig alternativ at andre 
løsninger da må utredes på nytt. 

11. Høringsuttalelse fra Anne Mari Walbækken Ottesen, Espen Hval, 
Jardar Jonsrud, Thomas Røseth Hansen, Inger Elin Walbækken Tangen 
og Metter Nordby 

Hva er best for barn, en litt slitt skole i nærmiljøet, eller en ny skole sentrumsnært? Vedtak 
om nedlegging av Vegård skole, Stranden skole og Eikli skole er tatt på bakgrunn av akutt 
behov for opprusting, og økonomien ved å sentralisere er vektlagt tungt. Det stilles 
spørsmål ved estimerte kostnader til renovering/erstatning av den gamle skolebygningen 
ved Vegård skole. 
- Vi vil gjerne være med og forme vår egen framtid, la Åsa leve – gjør det mulig for oss å 
utvikle Åsa i takt med seg selv, og ta vare på både barn og voksne inn i framtida. 

12. Høringsuttalelse fra Per Strande og Øystein Frøyshov – grunneiere i 
Kragstadmarka 

Ønsker en avklaring om plassering av skole, og hva som er arealbehovet. Vil en skole i 
Kragstadmarka kunne utløse midler fra Ringerikspakka? 
En skole i Kragstadmarka forutsetter ny bru over Storelva. Skolesaken og utbygging av den 
nye bydelen i Kragstadmarka må sees i sammenheng.  

13. Høringsuttalelse fra Espen Hval 

Bygg en ny skole i Tandberglia, men behold Vegård skole, Kirkeskolen og Stranden skole. 

14. Høringsuttalelse fra Elling Hella Voje Heieren 

Ønsker en kombinert skole (barne- og ungdomsskole). Krakstad har to fortrinn; uteområder 
og nærhet til framtidig bydel. Benterud er kanskje det mest naturlige valget. Hele Eikli og 
Benterud bør reguleres til boliger og dagens bilforretninger burde flytte til Hvervenkastet. 
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15. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar foreløpig spørsmålet til orientering og forutsetter at det skal 
gjennomføres planarbeid i tråd med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven for de valgte 
alternativene. 

16. Høringsuttalelse fra fagansvarlig for miljørettet helsevern  

Valg av skoletomt skal bidra til at skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale miljømessige 
forhold samt bidra til forbygge sjukdom og skader. Skoletomta må ikke ha begrensninger i 
forhold til en økning i elevantallet eller begrensninger i forhold til å utvide med nye bygg, 
idrettshaller, svømmehall eller anlegge aktuelle utendørs anlegg og idrettsbaner. 
Arbeidet med å få til en god beliggenhet for byens sentrumsskoler må vektlegges. 

17. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen har i hovedsak uttalt seg om miljømessige forhold, og mener Benterud er det 
beste tomtealternativet, særlig begrunnet ut hvor tyngden av elevmassen bor. Ut fra en 
landbruksfaglig vurdering kan ikke Fylkesmannen se at verken Benterud eller Tandberglia vil 
ha vesentlige konsekvenser for landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter. 
Fylkesmannen mener eventuell skole/oppvekstsenter i Kragstadmarka må avklares gjennom 
kommende planarbeid og eventuell utbygging i området. 
 

Oppsummering av høringsuttalelsene 

Samarbeidsutvalgene ved 5 skoler og Ringerike kommunale foreldreutvalg har avgitt 
uttalelse. Av disse anbefaler RKFU og SU ved Vang skole og SU ved Eikli skole Benterud som 
skoletomt. SU ved Vegård, Kirkeskolen og Stranden anbefaler Tandberglia som skoletomt. 
 
Av de politiske partiene har ikke Ringerike Arbeiderparti tatt endelig stilling, mens 
Norderhov Arbeiderlag og Ringerike Venstre ønsker Benterud. Ringerike Høyre går inn for 
Tandberglia.  
 
Grunneierne Strande og Frøyshov ønsker en avklaring og den framtide bruken av området i 
Krakstadmarka som i gjeldende kommuneplan er avsatt til offentlig formål.  
 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern understreker viktigheten av valg av skoletomt da 
denne skal bidra til fremme helse, trivsel, skape gode sosiale miljømessige forhold.   
 
Fylkesmannen ser ingen umiddelbare konflikter ved noen av de to tomtealternativene, men 
mener Benterud ut fra nærhet til der de fleste bor er det beste alternativet. 
 
Av høringsinnspillene er det ikke mulig å trekke neon entydig konklusjon om valg skoletomt. 
Begge alternativene har sine fordeler. 
 

Økonomiske forhold 
 Rådmannen har gjennomført forhandlinger med grunneierne. Notat med 
forhandlingsresultat følger vedlagt.  
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Eiendommen Benterud er lagt ut for salg, og eierne vil av den grunn ikke komme noe 
konkret pristilbud, men Ringerike kommune kan legge inn bud. Prisantydning kan være 
mellom 30 og 40 millioner for ei skoletomt på mellom 25 og 30 dekar. 
 
For skoletomt i Tandberglia, eller Tandberghøgda, som i følge grunneier er en riktigere 
stedangivelse, har kommunen mottatt konkret pristilbud. For skoletomt er prisen 18 
millioner uten opparbeidet infrastruktur, mens prisen inklusive dette er 28 millioner kroner. 
Ringerike kommune kan også få opsjon på å kjøpe et tileggsareal for eventuell utvidelse av 
skolen og økt arealbehov. 
 

 
Alternativt forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Tandberglia, gårds- og bruksnummer 
37/69 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2014. 

3. Rådmannen regulerer eiendommen Tandberglia (Tandberghøgda) og starter samtid 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017. 

4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for 
å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

6. Det utarbeids planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 
elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 
utbygging av eksisterende ungdomsskoler 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er tilfreds med det engasjementet innbyggerne har vist i høringsperioden. I 
saksframlegg som fulgte saken om lokalisering av ny skole i Hønefoss syd i juni 2013, foreslo 
rådmannen Benterud som skoletomt.  
Høringsuttalelsene gir ikke noen entydig anbefaling av hvor den nye skolen bør ligge. 
Rådmannen mener nærhet til skolen og gangavstand er en svært viktig faktor når tomt skal 
velges. Elever fra Vegård og Stranden skoler må uansett transporteres, men en god del av 
eleven som i dag tilhører Kirkeskolen bor i gangavstand til Benterud (4 kilometer). Både 
Ringerike kommunale foreldreutvalg, (RKFU), og fylkesmannen vurderer Benterud som det 
beste alternativet. Infrastruktur på Benterud er i stor grad på plass, så kostnader til dette vil 
bli langt lavere enn i Tandberglia der infrastrukturkostnader er estimert til om lag 10 
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millioner kroner. Benterudalternativet må omreguleres, men alternativet i Tandberglia må 
reguleres. 
 
Rådmannen vurderer  også Tandberglia som et bra tomtealternativ. Tandberglia ligger flott 
til med nærhet til naturen.  
Selv om dette ikke kan betraktes som tomt for en ny byskole, peker all utvikling mot en 
vekst i og sør for dagens Hønefoss. Med ny E 16 og Ringeriksbanen vil en skole på 
Tandberglia være framtidsrettet. Om dette alternativet velges, anbefaler rådmannen det 
tomt kjøpes med opparbeidet infrastruktur (vann, avløp og strøm) slik det framgår av 
tilbudet.   
 
Rådmannen er opptatt av at det fattes vedtak om plassering av ny skole i løpet av oktober. 
Vedlikeholdsutfordringene ved flere av dagens skolebygg er store, og om det ikke siktes inn 
mot at ny skole skal stå klar til skolestart høsten 2017, må betydelig oppgradering av 
eksisterende skoler iverksettes. 
 
 

 

Vedlegg –  merket med * ligger på nettsiden og på iPad. 

 
Høringsuttalelse fra: 
 

1. * SU ved Eikli skole 
2. * SU ved Stranden skole, 
3. * SU ved Vang skole 
4. * SU ved Vegård skole 
5. * SU ved Kirkeskolen 
6. * Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU) 
7. * Norderhov Arbeiderlag 
8. * Ringerike Arbeiderparti 
9. * Ringerike Venstre 
10. * Ringerike Høyre 
11. * Anne Mari Walbækken Ottesen, Espen Hval, Jardar Jonsrud, Thomas Røseth 

Hansen, Inger Eli Walbækken Tangen og Mette Nordby 
12. * Per Strande og Øystein Frøyshov – grunneiere Krakstadmarka 
13. * Espen Hval 
14. * Elling Hella Voje Heieren 
15. * Statens vegvesen 
16. * Fagansvarlig for miljørettet helsevern 
17. * Fylkesmannen i Buskerud 

 
Andre vedlegg: 
 

 * Notat fra forhandlingene om tomtekjøp Benterud – Tandberglia 

 * Sak om skoleløsning i juni 2013 

 * Hovedrapport ; framtidig skoleløsning i Hønefoss 
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 * Rapport fra Cowi  

 * Rapport fra enhet for miljø- og arealforvaltning 
 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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