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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.05.2014
Arkivsaksnr.: 14/80

Saksnr.:
59/14

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
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Møtedato
05.06.2014

REFERATSAKER
Arkivsaksnr.: 14/81

Saksnr.:
60/14

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:
Følgende saker tas til orientering:
A

Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 06.05.2014 vedr. Gnr 157/22 – klage på
forlengelse av antennemast

Side 4 av 704

Side 5 av 704

Side 6 av 704

Side 7 av 704

Side 8 av 704

Side 9 av 704

KLAGE PÅ AVSLAG OM NYDYRKING GNR. 280/1 - ROGNERUD GÅRD,
VESTRE ÅDAL
Arkivsaksnr.: 14/560

Saksnr.:
61/14

Arkiv: LBR 280/1,3

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet
opplysninger som tilsier en endring av kommunens vedtak.
2. Klagen fra Anne Heidi Bentzen tas ikke til følge. Vedtak fattet 28.02.2014
opprettholdes.
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.
Utskrift sendes:
Ann Heidi Bentzen (grunneier), Vestre Ådal 81, 3516 Hønefoss
Advokatene Sveen, v/Svein-Erik Sveen, Postboks 36, 2901 Valdres
Norwegian Bioenergy AS (tiltakshaver), v/Leif-Rune Krogh, Kløv gård, 1970 Hemnes

Sammendrag
Ann Heidi Bentzen har sendt inn søknad om nydyrking av et område på ca. 49 dekar. Deler
av det omsøkte området er det området som ble ulovlig oppfylt mars – oktober 2013.
Kommunen valgte å avslå søknaden, da det omsøkte tiltaket ikke kan hjemles i
nydyrkingsforskriften, og bad Bentzen om å søke etter Plan- og bygningsloven. Bentzen har
klaget på vedtaket, og begrunner dette i forhold til lovvalg, bevis, kommunens
skjønnsvurdering og vedtak. Rådmannen kan ikke se at det i klagen er fremkommet
opplysninger som tilsier en endring av kommunens tidligere vedtak. HMA anbefales å
opprettholde kommunens tidligere vedtak og oversende saken til Fylkesmannen for endelig
avgjørelse.

Bakgrunn
I 1999 gav kommunen tillatelse til oppfylling av et dalsøkk (ca. 7 dekar) ved grensen mellom
eiendommene Solheim (gnr. 279/19) og Rognerud (gnr. 280/1). Tillatelsen ble gitt etter
nydyrkingsforskriften.
I mars 2013 mottok kommunen en rekke henvendelser fra naboer og berørte på grunn av
stor trafikk og transport av masser til Rognerud gård. Forholdene som ble tatt opp var støv,
støy, trafikksikkerhet (skoleelever) og slitasje på vegbane. Etter hvert ble det også reist
spørsmål om massene var rene og om det var innenfor gitte tillatelse.
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Da kommunen foretok egne målinger av fyllinga i midten av oktober 2013 skulle det vise
seg at det er fylt opp på et mye større område enn det ble gitt tillatelse for. Nærmere 9 000
m², utenfor det området som er avgrenset i tillatelsen fra 1999, var berørt.
Det var møte mellom grunneier, tiltakshaver, transportør og kommunen i slutten av
oktober 2013. Grunneier redegjorde for tiltaket og hevdet å være i god tro. Kommunen
foretok en foreløpig vurdering av tiltaket etter det som var målt inn og beskrivelsene til
grunneier/tiltakshaver. Det ble vurdert at tiltaket som er utført er vesentlig terrengendring
som er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-1. Selv om tiltaket allerede er
utført vil det være anledning om å søke om tillatelse til å gjennomføre tiltaket som om det
ikke var utført. Etter møtet gikk det brev til grunneier hvor det ble satt frist til å søke om
tillatelse etter Plan- og bygningsloven innen 31. desember 2013.
Tiltakshaver bad om et møte med kommunen i slutten av november. I møtet spurte Krogh
bl.a. om den «nye» fyllinga kan behandles etter samme lovverk som i 1999. Kommunen ga
uttrykk for at disse to tiltakene må ses adskilt. Videre at det som er utført utenfor tillatelsen
fra 1999 må omsøkes etter Plan- og bygningsloven innen årsskiftet. I møtet ga Krogh uttrykk
for at de tar sikte på å rekke fristen, og vil gi beskjed i god tid dersom de må søke om
utsettelse på fristen.
I epost 10.01.2014 ber Krogh om utsatt frist. Selv om kommunen mente at grunneier og
tiltakshaver har hatt tilstrekkelig tid til å sende inn søknad, ble det gitt utsatt frist til 15.
februar 2014.
13. februar 2014 mottar kommunen søknad om nydyrking. Området som ønskes nydyrket
omfatter det området som er oppfylt i perioden mars 2013 til oktober 2013 samt et større
område nedover «bekkedalen» og eksisterende jorde, totalt ca. 49 dekar. Slik tiltaket er
beskrevet i søknaden kan det ikke defineres som nydyrking. Derfor er det vanskelig å hjemle
tiltaket i nydyrkingsforskriften. Kommunen fattet derfor vedtak om avslag på søknaden.
Bentzen ble bedt om å søke etter Plan- og bygningsloven.

Klage og klagens innhold
Ann Heidi Bentzen klager på vedtaket i brev av 19. mars 2014. I klagen tar Bentzen opp en
rekke forhold, kort oppsummert:
- Det er riktig at området tidligere var skog og beiteareal, men under den tid Bentzen
(siden 2008) har drevet gården har det ikke vært det.
- Det medfører ikke riktighet at Bentzen har startet opp med noe nytt tiltak. Bentzen
har fortsatt der de forrige eierne sluttet. Hadde kommunen kommet på befaring før
så ville de ha sett dette.
- Bentzen mener kommunen tar feil når det gjelder produksjonsevnen på det nye
arealet
- Det finnes ingen oppmåling eller en skikkelig kartbeskrivelse på godkjenningen fra
1999. Bentzen er ikke enig i at utvidelse og sluttføring av tiltaket fra 1999 skal søkes
om etter Plan- og bygningsloven som et nytt tiltak.
- Bentzen stiller også spørsmål om arealer som er lagt til grunn i tillatelsen fra 1999,
og viser til arealer som er lagt til grunn i odelstaksten og det hun har betalt for
landbrukseiendommen.
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Vesentlige terrenginngrep i LNF-områder bør tillates dersom det kan bidra til en
langsiktig økning av verdien som landbruksområde. Videre at fylling eller planering
av terreng som fører til mindre enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå kan
unntas fra byggesaksbehandling. Bentzen mener at det er rom for skjønn i hvert
enkelt tilfelle.
Noe av bakgrunnen for tiltaket er tvister og problemer i samme område med en
bekkelukking mellom Rognerud gnr. 280/1 og naboeiendommen Nerengen 279/42.
Det pågår også en jordskiftesak for å finne løsning på dette.

I slutten av februar 2014 fikk kommunen forespørsel om det kunne avholdes et møte om
saken. Møtet ble avholdt 31. mars 2014 med grunneier Ann Heidi Bentzen, Bentzens
advokat, tiltakshaver Norwegian Bioenergy AS ved Leif-Rune Krogh og kommunens
representanter. I møtet kom det frem at grunneier og tiltakshaver mener de er innenfor
tillatelsen fra 1999 og at de ikke trenger å søke om tillatelse etter Plan- og bygningsloven.
Kommunen opprettholder sitt standpunkt om at fyllinga er ulovlig og må omsøkes etter
Plan- og bygningsloven. Grunneier gav uttrykk for at de ønsket betenkningstid hvorvidt
klagesaken skulle opprettholdes.
I etterkant av møtet har kommunen mottatt flere beskjeder og har i en periode forventet å
motta en søknad etter Plan- og bygningsloven. I epost 24. april skrev Bentzen at klagen
allikevel ikke trekkes, og at hun ønsker klarhet i hvorvidt tiltaket kan behandles etter
nydyrkingsforskriften eller ikke.

Vurdering av klagen
I klagen fra Bentzen er det en rekke forhold som er av privatrettslig karakter og som
rådmannen ikke finner relevant å kommentere. Dette gjelder den pågående tvisten (bl.a.
sak i jordskifteretten) med naboeiendommer og hvilke arealer som er lagt til grunn for
gårdstakst og evt. verdsetting i odelsløsningssaken. Etter rådmannens skjønn har de ikke
betydning for kommunens behandling av saken, og har lite med kommunens overordnede
arealforvaltning å gjøre.
Når Bentzen uttrykker misnøye med kommunens manglende vilje til å delta på befaring skal
det sies at kommunens representanter må være svært bevisst på tidsbruken og om det er
en befaring der kommunens deltakelse er relevant.
Tidligere så var det Jordregisteret som var kommunens oppslagsverk for hvilke arealer som
lå til den enkelte landbrukseiendom. Dataene som lå i dette registeret kunne ha så ymse
opphav, og var til dels basert på ØK-kartlegginga som begynte engang på 60-tallet. Da
Ringerike kommune tok i bruk Gårdskart (utarbeidet av Skog og landskap) i 2009 erfarte vi
at de aller fleste landbrukseiendommer på Ringerike «krympet». Det var nok mange årsaker
til dette (arealer kan ha gått ut av drift, tatt i bruk, feil i grenser eller arealberegninga var
feil i utgangspunktet). Det som er verdt å merke seg er at arealer i slike register, enten det
er Jordregister eller Gårdskart, ikke er juridisk bindende.
I 1999 var det ØK-kart som lå til grunn for avgrensninga av fyllingsområdet, og i teksten fra
vedtaksbrevet står det følgende: «(…) Det vesentligste av arealet består av tidligere dyrka
jord, som ikke har vært i bruk på mange år. En mindre del er bevokst med lauvtrær og noen
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graner. Utifra dette behandles saken som en nydyrkingssøknad. (…) Under henvisning til
paragraf 4 om forskrift om nydyrking godkjennes herved nydyrking av 4,- daa under
eiendommene Rognerud gnr. 280 bnr 1 og 3, samt 3,- daa under Solheim gnr. 279 bnr. 19 i
Ringerike.»
Når områder kartlegges så blir arealene plassert i ulike kategorier alt etter om det for
eksempel er vann, veg, bebygd areal, fulldyrka jord, beite eller skog. Denne klassifiseringa
tar utgangspunkt i arealenes tilstand, ikke bruk. Et skogområde som nylig er hogd, vil bli
klassifisert som skog selv om det ikke står et eneste tre på arealet – det er fortsatt
skogareal. Arealer som har en tilstand som beite blir klassifisert som beite, selv om det ikke
har vært i bruk som det på aldri så lenge.
Da området ble klassifisert i ØK-kartene i midten av 60-åra så var de 7 dekarene
hovedsakelig B-jord (mindre lettbrukt dyrka jord) og et mindre område var klassifisert som
skog. Det området som ble oppfylt i 2013 var på 60-tallet klassifisert som skog og beite. I
dag er området med fyllinga fra 1999 klassifisert som «annet markslag». Dette er en
samlepost for arealer som ikke er jord, beite eller skog. Det området som ble oppfylt i 2013
er klassifisert som skog.
Når tillatelser til nydyrking gis blir det sjelden foretatt oppmålinger, eller plassert ut merker
i felt. Det er grunneier og tiltakshaver som må sørge for at det som utføres er innenfor
tillatelse eller lovverk. At Bentzen har fortsatt med et tiltak der de forrige eierne sluttet gjør
ikke et ulovlig igangsatt tiltak mer lovlig.
I både beskrivelsen av tiltaket og i kartet som følger med vedtaket fremgår arealet som
ligger på grensen mellom de to eiendommene Rognerud og Solheim. Små overskridelser
eller skjev plassering av fyllinga fra 1999 er noe som trolig kunne vært korrigert med en
revidert søknad. Dog er overskridelsen i dette tilfellet nærmere 9 dekar. Dette kommer i
tillegg til de godkjente 7 dekar.
I søknad om nydyrking fra 2014 er det beskrevet et tiltak som berører ca. 49 dekar.
Området er fyllinga fra 2013, skog/tidligere beite, og fulldyrka jord. For å kunne
gjennomføre tiltaket er det ikke snakk om å hugge skog, rydde vegetasjon og fjerne stubber,
kvist og stein – som er det vanlige i nydyrkingssaker. Det skal kjøres inn store mengder
masser, terrenget skal heves, før det på sikt skal etableres et lag med matjord på toppen.
Hvor mye rene masser som skal tilkjøres er ikke oppgitt i søknaden fra Bentzen. Det
området som ble fylt med masser i perioden mars 2013 til oktober 2013 har trolig et volum
på mer enn 40 000 kubikkmeter (Landbrukskontorets beregninger utifra innsendt
dokumentasjon). Slik kommunen tolker beskrivelsen av tiltaket faller det ikke inn under
definisjonen nydyrking.
At tillatelsen fra 1999 ble hjemlet i nydyrkingsforskiften blir irrelevant for behandlingen i
2014. Særlig når det er snakk om et «nytt» område og tiltaket utløser søknadsplikt etter et
annet lovverk.
Bentzen sier i klagen at fylling eller planering av terrenget med 3,0 meters avvik fra
opprinnelig terrengnivå i utgangspunktet kan unntas byggesaksbehandling under

Side 13 av 704

Sak 61/14 s.5
forutsetning av at de ikke utgjør fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne
interesser.
Utifra den innsendte dokumentasjonen er det vanskelig å gå detalj på høydene for fyllinga.
Alikevel er det rimelig å anta at det er snakk om betydelige masser og høyder. Ved å se på
kotehøydene for det opprinnelige terrenget så er fyllinga etter rådmannens beregninger
mer enn 6 meters høyde på det største. Dette vil naturligvis slake noe nedover dalsøkket og
ut til det partiet som i dag er jorde.
Kommunens målinger viser at hele området som er berørt av den ulovlige fyllinga utgjør ca.
9 400 m². Ut ifra den innsendte dokumentasjonen som viser masseberegningen er det
rimelig å anta at det per i dag er fylt opp mer enn 40 000 m3.
Dersom det var et flatt jorde som skulle heves ville et område på 9,4 dekar tilsvare at jordet
ble hevet med gjennomsnittlig ca. 4,25 meter. (Eller for å billedlig gjøre dette på en annen
måte: En fotballbane er 68 meter x 105 meter. Altså snakker vi om et areal på 7 140 m².
Dersom denne banen skulle fylles med det samme volumet som vi antar er fylt opp på
Rognerud, altså 40 000, tilsvarer dette at grasmatta vil ligge nærmere 5,60 meter over
dagens nivå.)
Den innsendte dokumentasjonen er veldig «grov» og noe ufullstendig. Allikevel er omfanget
av tiltaket skissert i tilstrekkelig grad til at rådmannen mener vi kan ta stilling til spørsmålet
om tiltaket kan unntas saksbehandling etter Plan- og bygningsloven. Både omfanget, de
omsøkte 49 dekarene, samt at vi antar at behovet for masser er betydelig mer enn 40 000
m3 gjør at rådmannen vanskelig kan se at dette er et tiltak som ikke krever tillatelse etter
Plan- og bygningslovens § 20-1.

Juridiske forhold
Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal
som har ligget brakk i mer enn 30 år. Søknader om nydyrking behandles etter
nydyrkingsforskriften av 2. mai 1997.

Tidligere behandlinger og vedtak
Ringerike kommune mottok søknad om nydyrking fra grunneier Ann Heidi Bentzen 13.
februar 2014. Arealet som omsøkes er i søknad oppgitt å utgjøre ca. 49 dekar. Deler av det
omsøkte området er i dag fylt opp med masser, men var tidligere skog/beiteareal. Arealet
sør for denne oppfyllinga er skog/beite samt dyrka mark. I søknaden fremgår det at planen
er å fylle igjen dalsøkket ned til eksisterende jorde. Deretter heve nivået på eksisterende
jorde (og også skifte ut rør i eksisterende bekkelukking i dette partiet). Det er ønske om at
det som i dag er fylling/skog/beite på sikt kan bli jordbruksareal.
Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. Fulldyrking vil si at jorda renskes for stein
og stubber i full plogdybde. Og ofte må det også planeres og grøftes slik at arealet blir egnet
til mekanisk jordbruksdrift.
Det er snakk om å kjøre til masser og heve terrenget, for deretter å ha et topplag med jord
slik at det blir jordbruksareal på sikt. Saken kan ikke behandles som en søknad om
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nydyrking. Slik vi tolker det er det snakk om å heve terrenget med mer enn tre meter fra
opprinnelig terrengnivå og det er snakk om å gjøre det over et større område. Selv om
området skal bli jorde på sikt er det i dette tilfellet ikke snakk om «å bryte nytt land». Her
skal det etableres et nytt jorde, flere meter oppå det som tidligere var skogs-/beitemark.
Kommunen fattet følgende vedtak i brev datert 28.02.2014:
Søknad om nydyrking avslås, jfr. Nydyrkingsforskriftens § 4. Omsøkt tiltak faller ikke inn
under bestemmelsene i nydyrkingsforskriften §§ 2 og 3 om nydyrking.
Slik tiltaket er beskrevet i søknaden er dette et tiltak som medfører vesentlig terrenginngrep.
Vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven.
Siden tiltaket ikke faller inn under bestemmelsene i nydyrkingsforskriften har ikke
kommunen foretatt ytterligere vurderinger av tiltaket etter forskriftens bestemmelser.

Alternative løsninger
I denne saken kan ikke rådmannen se at det finnes andre alternative vedtak. Det omsøkte
tiltaket kan ikke behandles etter nydyrkingsforskriften. Ved å gi en tillatelse etter
nydyrkingsforskriften vil man hjemle en tillatelse i feil lovverk og vedtaket kan ikke sies å
være gyldig.
Selv om Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning skulle ønske å tillate det som er
utført av tiltak vil rådmannens anbefaling være at tiltaket behandles etter bestemmelser
etter Plan- og bygningsloven.
HMA var på befaring på Rognerud 5. mai 2014 og fikk se det tiltaket som er gjennomført.
Dersom HMA skulle ønsker informasjon utover det som foreligger i dette saksframlegget
eller annet kan de velge å utsette saken.

Konklusjon
Slik tiltaket er beskrevet er det snakk om å heve terrenget med flere meter, og det skal
transporteres inn store volum for å kunne heve terrenget. Deler av det omsøkte tiltaket på
49 dekar er dyrka mark i dag. Rådmannen kan ikke se at tiltaket faller inn under
bestemmelsene i nydyrkingsforskriften. Det er ikke snakk om å bryte ny jord. Det er snakk
om å heve det opprinnelige terrengnivået og etablere fulldyrka jorde oppå. Etter
rådmannens vurdering krever dette en tillatelse etter plan- og bygningsloven.
Rådmannen kan ikke de at de forholdene som trekkes fram i klagen fra Bentzen gir grunnlag
for å endre kommunens vedtak. HMA rådes derfor til å opprettholde kommunens tidligere
vedtak i saken og oversende saken til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Klage på vedtak, datert 19.03.2014
Avslag på søknad om nydyrking, datert 28.02.2014
Søknad om nydyrking
Følgeskriv til nydyrkingssøknaden, beskrivelse av prosjekt
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5.
6.
7.
8.
9.

Tverrprofiler og masseberegning
Oversiktskart
Kart som viser området fra 1999, 2013, og det omsøkt område i 2014
Tillatelse og dokumenter i saken fra 1999
Flyfoto som viser området i 2008

Lenker
Nydyrkingsforskriften
Om nydyrking på Statens landbruksforvaltnings nettsider
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.

Oppsummering av noen av de sentrale hendelser/dokumenter vedrørende
oppfylling i 2013 på eiendommen gnr. 280, bnr. 1 (listen er ikke
uttømmende):
* Søknad om nydyrking i 1999:
-Søknad 9.6.99 fra Per Brentebråten for eiendommen gnr. 279, bnr. 19
-Søknad 10.6.99 fra Tore Bentzen for eiendommen gnr. 280, bnr. 1,3
-2 kartvedlegg
-Brev 25.6.99 fra landbrukskontoret
-Oversendelse fra landbrukskontoret 29.6.99 til fylkeskommunen, samt notat: «plan for oppfylling/dyrking…».
-Uttalelse fra fylkeskommunen 29.6.99
-Vedtak fra landbrukskontoret om nydyrking 23.8.99

* Kart laget av oppmålingskontoret vedrørende målinger 15.10.13.
* Møte 24.10.13 mellom grunneier, tiltakshaver, transportør og kommune.
* Brev 29.10.13 fra kommunen. Det ble fokusert på stans av arbeidene, krav til
dokumentasjon og søknad. Det ble vist til at behov for regulering/dispensasjon ville bli
vurdert når nødvendig dokumentasjon foreligger.
* Møte 25.11.13 med kommune og tiltakshaver Norwegian Bioenergyv/Leif Rune Krogh.
Krogh hevdet at tillatelsen fra 1999 dekket oppfyllingen. Kommunen redegjorde for
hvorfor oppfyllingen som er utført i 2013 er noe annet enn det som ble godkjent i 1999, og
fastslo at det kreves søknad etter plan- og bygningsloven for den oppfylling som er gjort
utenfor tillatelsen fra 1999.
* Brev 16.12.13 fra kommuneadvokaten i Ringerike. Det ble blant annet begrunnet hvorfor
den oppfylling som er gjort den siste tiden, ikke kommer inn under hva som var godkjent i
1999. Det ble vist til redegjørelse og kart. Det ble gitt forhåndsvarsel om videre oppfølging
av den ulovlige oppfyllingen.
* 18.12.13 bekreftet Ann Heidi Bentzen å ha mottatt brevet fra kommuneadvokaten.
Brevet var sendt videre til hennes advokat og til jordskifteretten.
* 23.12.13 påpekte Håkanes Maskin AS at foretaket kun har sørget for transport av
massene.
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* 10.1.14 skrev vi brev til Norwegian Bioenergy AS. Anmodning om utsettelse av frist for
innsending av søknad innen 15.2.14 ble imøtekommet.
* Søknad fra Ann Heidi Bentzen 11.2.2014 om nydyrking, med bl. a. beskrivelse av
prosjektet.
* Brev 24.2.2014 fra berørte naboer med vedlegg.
* Avslag 28.2.2014 fra Landbrukskontoret for Ringerike og Hole på søknad om nydyrking,
dokument 14/560-4.
* Bentzen klaget på vedtak i brev datert 19.03.2014.
* Møte 31.03.2014 med grunneier Bentzen, advokatene Sveen AS, Norwegian Bioenergy AS
og kommunen. Grunneier/tiltakshaver tok betekningstid for hvorvidt klagen skulle trekkes
og om det skulle sendes søknad etter Plan- og bygningsloven.
* Epost fra Bentzen, 25.04.2014 hvor det fremgår at klagen ønskes opprettholdt.

Ringerike kommune, 22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Heidi Skagnæs

Side 17 av 704

Side 18 av 704

Side 19 av 704

Side 20 av 704

Side 21 av 704

Side 22 av 704

LANDBRUKSKONTORET
FOR

RINGERIKE OG HOLE

Ann Heidi Bentzen
Vestre Ådal 81
3516 HØNEFOSS
Saksnr.
14/560-4

Løpenr.
4871/14

Arkivkode
LBR 280/1,3

Deres ref.

Dato
28.02.2014

AVSLAG PÅ SØKNAD OM NYDYRKING
GNR. 280/1 – ROGNERUD

Vedtak
Søknad om nydyrking avslås, jfr. Nydyrkingsforskriftens § 4. Omsøkt tiltak faller
ikke inn under bestemmelsene i nydyrkingsforskriften §§ 2 og 3 om nydyrking.
Slik tiltaket er beskrevet i søknaden er dette et tiltak som medfører vesentlig
terrenginngrep. Vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige etter Plan- og
bygningsloven.
Viser til søknad om nydyrking som ble mottatt her 13. februar 2014.
Beskrivelse av saken
Ann Heidi Bentzen (gnr. 280/1) søker om nydyrking. Nydyrkingsområdet er oppgitt å ha et
areal på ca 49 dekar. Dette området grenser inntil området som det ble gitt tillatelse for i 1999.
Det omsøkte området berører eiendommene gnr. 280/1, gnr. 279/19, gnr. 279/42.
Det foreligger en redegjørelse for tiltaket samt en rekke andre vedlegg til søknaden (kart,
terrengprofiler, masseberegning, rettsdokumenter fra pågående sak i jordskifterett mm.).
Deler av tiltaket er igangsatt. Høsten 2013 ble Bentzen, tiltakshaver Norwegian Bioenergy AS
v/Leif-Rune Krogh og Håkanes Maskin gjort oppmerksom på at tiltaket var igangsatt uten at
kommunen hadde gitt tillatelse til det.
Vurdering
Deler av det omsøkte området er i dag fylt opp med masser, men var tidligere skog/beiteareal.
Arealet sør for denne oppfyllinga er skog/beite samt dyrka mark. Det er ønske om å fylle igjen
dalsøkket ned til eksisterende jorde. Deretter heve nivået på eksisterende jorde (og også skifte
ut rør i eksisterende bekkelukking i dette partiet). Det er ønske om at det som i dag er
fylling/skog/beite på sikt kan bli jordbruksareal.
POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
Storgt. 13
3502 HØNEFOSS
3510 HØNEFOSS
e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no
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Søknader om nydyrking behandles etter nydyrkingsforskriften av 2. mai 1997. Som nydyrking
regnes fulldyrking av udyrka mark. Fulldyrking vil si at jorda renskes for stein og stubber i full
plogdybde. Og ofte må det også planeres og grøftes slik at arealet blir egnet til mekanisk
jordbruksdrift.
I dette tiltaket skal det tilkjøres rene masser for å fylle opp et dalsøkk samt heve terrengnivået
på tilstøtende jorde. I den innsendte dokumentasjonen er det en masseberegning. Det kan synes
som om denne beregningen mangler noen verdier for lengdeprofilene ned mot Begna, og vi
klarer ikke ut ifra dette tallmaterialet å si noe om de totale mengder masser som planlegger
tilkjørt. Det som imidlertid fremgår av det innsendte materialet er at det er snakk betydelige
mengder med masser (etter våre beregninger trolig mer enn 45 000 m3). Slik vi tolker det er
det snakk om å heve terrenget med mer enn tre meter fra opprinnelig terrengnivå. En utfylling
av dette området vil kunne gjøre det egnet for utnyttelse til jordbruksformål. Erfaringsmessig
vil slike jordbruksareal ha noe begrenset produksjonsevne.
Slik vi vurderer det faller ikke tiltaket inn under nydyrkingsforskriftens bestemmelser. Det er
ikke snakk om nybrott. Det er snakk om å kjøre til masser og heve terrenget, for deretter å ha
et topplag med jord slik at det blir jordbruksareal på sikt. Saken kan ikke behandles som en
søknad om nydyrking.
Siden tiltaket ikke faller inn under bestemmelsene i nydyrkingsforskriften er det ikke aktuelt å
gå nærmere inn på saksbehandling og vurderinger omkring tiltaket etter nydyrkingsforskriften.
Trolig kan deler av det innsendte materialet danne grunnlag for en søknad om tillatelse til
tiltak etter Plan- og bygningsloven. Dette er imidlertid noe byggesaksavdelingen i kommunen
må foreta en egen vurdering på.
Klageadgang
Dette vedtaket kan du etter forvaltningslovens bestemmelser påklage. Klagen må du fremme
innen tre uker fra du har mottatt dette brevet. En eventuell klage retter du til Fylkesmannen i
Buskerud, men sender den via Landbrukskontoret for Ringerike og Hole.

Med hilsen
Gunnar Hallsteinsen
enhetsleder for miljø- og arealforvaltningen

Saksbehandlers telefon: 32 11 75 54
e-post: heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no
Kopi:
Byggesak, her.
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Heidi Skagnæs
avdelingsleder landbruk
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Utskrift
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KARTUTSNITT
Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Målestokk
1:50000

RINGERIKE
KOMMUNE

Rognerud
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http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=563265.783461613... 22.05.2014

Kart som viser det som ble godkjent i 1999, det som er målt inn i 2013 og
det som er omsøkt i 2014

Området som er avmerket (kartet over) viser arealet som det er gitt tillatelse for i 1999. Fra kartet
fremgår det at arealet tillatelsen gjelder er klassifisert som =B, dvs. fulldyrka jord, mindre lettbrukt.
Den nederste delen av fyllingsområdet (mot Begna) er klassifisert som *H, høgproduktiv skog.
Avgrensninga av markslagsgrenser er stiplet linje, men kan også avgrenses av bilveg, jernbane, tostreks bekk og vannlkontur. Kartet under viser ØK-kartlegginga fra 1966 (med flyfoto fra 2012
bakgrunnen). Eiendomsgrense er rød linje. Ekvidistansen er 5 meter.
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Kartet viser det som ble godkjent i 1999 (grønn linje) og det som ble målt inn under befaring av
området 15. oktober 2013 og som er det området som etter kommunens vurdering er «ulovlig»
utført.
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Ann Heidi Bentzen søker om nydyrking av et område på ca 49 dekar. Det er snakk om å kjøre til
masser for å heve terrenget. Utifra innsendt dokumentasjon kan vi ikke si noe om antatt total
mengde masse som skal til for å gjennomføre tiltaket. Det området som er oppfyllt i perioden mars
2012 til oktober 2012 er trolig på ca. 45 000 kubikkmeter.
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Hvordan skal ØK-kartene forstås?
For en fullstendig beskrivelse av markslagsklassifikasjon viser vi til Håndbok frå Skog og landskap
01/2007. Et utdrag av tegnsetting finnes under:
Klassifikasjon etter arealtilstand

Klassifikasjon etter driftsforhold og bonitet
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Markslag (AR5) 7 klasser
0

20

40

60m

Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 22.05.2014

GÅRDSKART

0605-280/1

Tilknyttede grunneiendommer:
271/7 - 280/1

TEGNFORKLARING
=
5
6
w

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum:

183.5
0.0
0.0
1805.8
65.0
70.5
0.0
2124.8

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

183.5
1805.8
135.5
2124.8

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
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GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG - KLAGE
Arkivsaksnr.: 12/3107

Saksnr.:
101/13
15/14
66/14
62/14

Arkiv: BYG 318/370

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Bygningsrådet
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
02.09.2013
17.02.2014
24.02.2014
05.06.2014

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak 17.2.14 i sak 15/14, til
klage ved Kari og Knut Stavnes, til kommentarer fra Inger Lise Mosengen Bjørnsen samt til
rådmannens saksframlegg.
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet
vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak nr. 15/14, bør
endres.
2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 15/14 og vedtaket i delegasjonssak nr. 66/14
opprettholdes.
Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Utskrift sendes:
Inger-Lise Mosengen Bjørnsen, Kvernberggata 37, 3510 HØNEFOSS
Kari og Knut Stavnes, Kvernberggata 39, 3510 HØNEFOSS
Fylkesmannen i Buskerud, pb 1604, 3007 DRAMMEN

Sammendrag
Kari og Knut Stavnes har klaget på hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning sitt vedtak
17.2.14 i sak 15/14 der søknad om tilbygg på naboeiendommen deres ble godkjent etter
innsending av revidert søknad. De som hadde merknader ved opprinnelig nabovarsling,
støtter klagen.
Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å ikke ta klagen til følge, men å opprettholde
vedtakene i sak 15/14 samt i delegasjonssak 66/14 og å oversende saken til fylkesmannen i
Buskerud for endelig avgjørelse.

Innledning / bakgrunn
På eiendommen gnr. 31, bnr. 370, Kvernberggata 37, har Inger-Lise Mosengen Bjørnsen
søkt om tillatelse til å bygge tilbygg mot sørvest. Tilbygget skal gi terrasse for leiligheten
som er i 1. etasje og veranda for leiligheten som er i 2. etasje. Over verandaen søkes det om
å få ha et tak. Tilbygget søkes oppført i hele gavlveggens bredde, dvs. ca 8,2 m. Det søkes
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om 4 m dybde. På deler av dette arealet er det i dag en overbygget terrasse for leiligheten i
1. etasje.
Saken var til behandling i hovedkomiteen 2.9.13. Det forelå merknader fra naboer.
Hovedkomiteen var på befaring 2.9.13, men det ble ikke oppnådd enighet mellom naboene.
Av saksprotokollen framgår det at hovedkomiteen syntes takkonstruksjonen var for
dominerende, og utsatte saken med tanke på at en redusert løsning kunne bli vurdert av
partene.
8.1.14 mottok kommunen reviderte tegninger som viste en annen takkonstruksjon. Den
opprinnelige løsningen med å utvide eksisterende tak med sin saltaksform, var erstattet
med en pulttakform som reduserer høyde og silhuettvirkninger. Til den endrede løsningen
kom det kun merknader fra eiendommen i sørøst, dvs. fra Kari og Knut Stavnes som blant
annet mente at verandaen fortsatt var svært dominerende og høy. De mente den ville
påvirke lys og kveldssol og gi sjenerende innsyn. De mente at bygningen er en enebolig.
Mosengen Bjørnsen kommenterte blant annet at hun hadde avklart tidligere at bygningen
er en to-mannsbolig, og at den endrede løsningen var slik hun hadde oppfattet at
hovedkomiteen hadde gitt signaler om på befaringen 2.9.13.
17.2.14 godkjente hovedkomiteen søknaden, og det ble gitt dispensasjon vedrørende
reguleringsmessige forhold. Administrasjonen fulgte opp med å viderebehandle saken
24.2.14 i delegasjonssak nr. 66/14. Det ble gjort oppmerksom på at eventuelle arbeider
som utføres før det er klart at endelig vedtak i saken foreligger, skjer på egen risiko, i og
med at vedtaket kan bli endret.
17.3.14 har Stavnes klaget på godkjenningsvedtaket, og fra de øvrige 2 eiendommene som
hadde merknader ved første gangs nabovarsling, er det kommet støtte til klagen.
Mosengen Bjørnsen har 9.4.14 kommentert klagen. Det framgår blant annet at hun har
tilbudt Stavnes å redusere dybden med ½ m, uten at klagen har blitt trukket av den grunn.

Beskrivelse av saken
I klagen 17.3.14 viser Kari og Knut Stavnes blant annet til reguleringsbestemmelsenes §
1.0.10 – «Utforming av bebyggelse» der det står:
«Nye tiltak skal på en harmonisk måte opprettholde nærområdets bygningsmessige og
byplanmessige karakter. Nye tiltak skal sikre kvalitet i utformingen både i forhold til
eksisterende bebyggelse i nærområdet og i det nye tiltaket. Ved etablering av ny
bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse skal nye bygninger ha en
størrelse/volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse. Nye bygninger, eller
andre tiltak, skal gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk
samspille med eksisterende bygninger og terreng i nærområdet. I områder med i
hovedsak ensartet bebyggelse skal kravet til tilpasning til eksisterende bebyggelse
tillegges særlig vekt.»
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De mener det er den faktiske bruken av boligbygningen på tidspunktet da
reguleringsplanen ble vedtatt, i september 2011, som skal legges til grunn for vurderingen
av hva som er det er rimelig blir tillatt av fravik fra gjeldende plan.
Stavnes viser videre til at reguleringsplanen gjør forskjell på om det er tillatt med eneboliger
og tomannsboliger i de ulike boligområdene med «BBF-betegnelse». I dette feltet, BBF-19,
er det regulert til eneboliger. Eiendommen til Mosengen Bjørnsen er den minste, og
utnyttingsgraden er allerede overskredet.
Stavnes forteller at eiendommer på stedet med terrasser av en viss størrelse, kun har
terrasser i første etasje uten takoverbygg. Dagens terrasse på eiendommen til Mosengen
Bjørnsen ligger lavt over terrenget og har en lett takkonstruksjon.
Stavnes redegjør videre blant annet for at bebyggelsen i området har vestvendte
hageområder som gir god romfølelse og lite innsyn. Det er gode solforhold. Ut i mot gata
ligger husene i rett linje, og Stavnes skriver også at husene ligger på rett linje mot vestvendt
hagenivå. I hagene ligger det lave garasjer og uthus som ikke skygger for kveldssol.
Stavnes skriver at terrenget i Kvernberggata 37 ligger høyere enn for eiendommen mot sør
og at bebyggelsen derved virker ekstra ruvende og dominerende.
Stavnes viser til at det i saksframlegg er vist hovedmål i kommuneplanens beskrivelse av
arealdelen om at det skal legges vekt på fortetting. Stavnes mener dette blir feil for dette
regulerte området, der det i planbeskrivelsen står at det bevaringsverdige bygningsmiljøet
veier tyngre enn hensynet til målet om fortetting i sentrum.
Stavnes mener rådmannens argumentasjon om at utvidelsen bare blir på 17 m² bebygd
areal blir misvisende siden tilbygget blir mye høyere enn dagens terrasse. Stavnes kan
heller ikke se at mangelen på biloppstillingsplasser i garasje ved beregning av
utnyttingsgrad har formildende virkning.
Stavnes mener tilbygget vil gi vesentlig økt begrensning for sol/skyggeforhold for naboer.
De vil miste kveldssol og utsyn.
Stavnes anfører videre at rådmannen i sitt første saksframlegg fant den opprinnelige
forlengelsen av takkonstruksjonen riktig estetisk sett. Når det siden ble endret til
pulttakform, mener Stavnes dette viser at tiltaket ikke har gode visuelle kvaliteter i forhold
til omgivelser og nabo.
Stavnes har i vedlegg til klagen lagt ved dokumentasjon på at det ikke bare er dem som har
med klagen å gjøre, men at også andre som støtter klagen.
Stavnes mener tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene både når det
gjelder formål, utnyttingsgrad og utforming. De ber fylkesmannen vurdere saken på ny.
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I sine kommentarer til klagen skriver Mosengen Bjørnsen blant annet at det av de som har
kommet med merknader i saken, kun er Stavnes som har eiendom som grenser til hennes.
Hun oppfatter at hennes øvrige naboer har vært positive.
Mosengen Bjørnsen presiserer at bygningen er en tomannsbolig og fremstår som en
tomannsbolig med samme planløsning i begge etasjer. Da hun kjøpte eiendommen
(hjemmelsovergang registrert 3.4.12), ble tomannsbolig oppgitt i prospektet. Mosengen
Bjørnsen opplyser at forrige eier brukte bygningen som tomannsbolig da datteren bodde i
andre etasje.
Mosengen Bjørnsen viser til at boarealer ikke utvides, og at hun synes det er rimelig at også
den øverste boenheten får veranda for å kompensere for manglende direkte utgang til
terrenget. Hun viser til at tiltaket ble godkjent i sak 15/14 etter positiv innstilling. Hun er
enig i at den opprinnelige saltaksløsningen viste det beste resultatet. Stavnes har ikke
trukket klagen selv om Mosengen tilbød å redusere dybden med ½ m.

Forholdet til overordnede planer
Reguleringsplanen for område, nr. 120 for Løkka og Schjongstangen, ble første gang vedtatt
i kommunestyret 1.9.11. En mindre vesentlig endring ble vedtatt 12.12.12 vedrørende
Tyristrandgata. Planen ble sist endret 10.4.14 vedørende fortau langs Dronningens gate (nr.
120-03).

Alternative løsninger
Rådmannen kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter. Rådmannen
foreslår derfor ikke at hovedkomiteen tar klagen til følge. Kan hende vil de folkevalgte
vurdere om Mosengens forslag til å komme naboen i møte skal følges opp ved at
hovedkomiteen setter en betingelse om at tilbygget reduseres fra 4 m til 3 ½ m. En slik
betingelse vil imidlertid, slik rådmannen ser det, gi ny klageadgang, all den tid Mosengen
ikke har endret søknaden sin.

Rådmannens vurdering
Om de reguleringsmessige forholdene på et sted blir endret, endres ikke statusen for
bebyggelsen eller eiendommene i området. Om en eiendom eksempelvis er bebygd med
en bolig og eiendommen derved ses på som en boligeiendom, og så reguleres området slik
at eiendommen havner i et område regulert til forretning, er fortsatt eiendommen og
bygningen å se på som boligeiendom og bolig. Rådmannen kan ikke se at hva som har blitt
regulert i 2011 gjennom reguleringsplanen for «Løkka og Schjongstangen» medfører at
bygningen som i sin tid ble definert som tomannsbolig gikk over til å bli enebolig i 2011 el.l.
Derved mener rådmannen også at det ikke er bruken som enebolig akkurat i 2011 som skal
være grunnlaget for å vurdere hva som er rimelig å få lov til av terrasser, verandaer og
takoverbygg for slike. Rådmannen bemerker for øvrig at det heller ikke er uvanlig at
eneboliger har terrasser med verandaer over, og med tak på toppen, slik at det i eneboliger
er mulighet til å gå ut fra flere av etasjene i bygningen.
Da det ble regulert i 2011, var de fleste eiendommene innenfor reguleringsplanområdet
bebygget med bebyggelse som hadde ligget der i mange år. Enkelte steder i området er det

Side 82 av 704

Sak 62/14 s. 5
enhetlig bebyggelse, f. eks. er det områder med opprinnelig temmelig like 4-mannsboliger.
Rådmannen anser at bebyggelsen i dette kvartalet eller langs denne veistubben på flere vis
ikke er enhetlig. Dette gjelder blant annet takform, møneretning og geometri. Som Stavnes
påpeker, varierer også tomtestørrelsen.
Stavnes påpeker at tomtestørrelsen til 318/370 er liten og at utnyttingsgraden allerede er
overskredet. Dette er noe av årsaken til at det trengs dispensasjon.
Stavnes skriver at det ikke er vanlig med tak over terrasser i området, og heller ikke med
terrasser i flere plan. Rådmannen bemerker til dette at det altså heller ikke er vanlig med
horisontalte tomannsboliger, og at en dispensasjon som gir en slik løsning med begrunnelse
av at det er viktig at den øverste leiligheten har et uteoppholdsareal på sitt plan, i 2. etasje,
ikke vil gjelde i andre saker for eneboliger.
Rådmannen er enig med Stavnes i at husene langs denne delen av Kvernberggata ligger
med nordøstfasadene på rett linje. Rådmannen synes det ikke er like tydelig at de også
skulle gi inntrykk av å være på rett linje ut mot sørvestvendt hagenivå, der det også ligger
diverse utbygg, uthus, garasjer etc. De 8 boligene som vises i kvartalet på Stavnes sitt
vedlagte flyfoto, ser stort sett ut til å ha diverse tilbygg. Møneretningen varierer, med 4
som har møneretning en vei og 4 som har møneretning 90 ° på tvers.
Rådmannen er enig i at henvisningen i saksframlegg til kommuneplanens mål om fortetting
i sentrum, blir misvisende for dette området der det i punkt 4 i planbeskrivelsen står at
hensynet til det bevaringsverdige bygningsmiljøet veier tyngre enn målet om fortetting i
sentrum. I og med at dette kun er snakk om tiltak med tilbygg med overdekkede utearealer
på terrasse og balkong, og rådmannen holder fast på at dette er en tomannsbolig og at det
derved ikke inngår noen godkjenning av flere boenheter, kan ikke rådmannen se at denne
misvisningen har hatt betydning for det det skal tas stilling til.
At rådmannen har skrevet at det bebygde arealet (BYA) bare øker med 17 m² har primært
med beregningen av utnyttingsgrad å gjøre siden det kreves dispensasjon vedrørende
dette. Det er nå en gang slik at planbestemmelser som opererer med BYA ikke fanger opp
omfanget av bruksareal, med mindre bestemmelser med BYA suppleres med bestemmelser
om maksimale gesimshøyder, mønehøyder el.l. Ved at utnyttingsgraden overskrides, blir
tiltaket delvis i strid med intensjonen til reguleringsplanen, men fordi tomtestørrelsen er så
pass liten, øker behovet for dispensasjon. Rådmannen mener ikke at intensjonen til
reguleringsplanen var å hindre små eiendommer å bygge slike uteoppholdsarealer eller å
hindre bygging av framtidige garasjer der det måtte mangle. Mange gamle boliger var
bygget på et tidspunkt før folk hadde biler.
Rådmannen kunne i følge tidligere saksframlegg ikke se at tiltaket ville gi vesentlig økt
begrensning av sol/skyggeforhold. Det kan selvsagt diskuteres hvor grensen for hva som er
«vesentlig» går. Et annet sted i klagen skriver Stavnes at boligen vil få en visuell
volumøkning på hele 40 % i forhold til dagens situasjon. Rådmannen valgte nå en gang å
ordlegge seg slik, for denne 4 m lange forlengelsen som Mosengen Bjørnsen har endret
takformen på og etterpå visstnok tilbudt Stavnes å redusere med ½ m. Det er tross alt ikke
den siste resten av «fjordgløtt» naboene her mister. I andre saker har naboer klaget over å
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miste utsikten og ikke lenger kunne følge med på hvem som kommer på veien, eller over å
ha mistet utsikten vakre konstruksjoner. Når bebyggelse utvides, er det typisk at forhold
knyttet til sikt, lys, sol el.l. reduserer sett fra enkelte synsvinkler. At nabobebyggelse har
innsyn til andre, og at graden av innsyn øker, er ofte også tilfelle, men rådmannen kan ikke
se at eksempelvis økt innsyn er noe som byggereglene synes å vektlegge spesielt.
Det er riktig at rådmannen uttalte at den opprinnelige løsningen med å forlenge saltaket var
en gunstig estetisk løsning i forhold til dagens takoverbygg. Endringen i løsning for taket
over verandaen er absolutt ikke Mosengen Bjørnsen sitt førstevalg, men en løsning for å få
tak over verandaen og å komme de blant annet de folkevalgtes signaler i møte. Rådmannen
kan ikke se at løsningen visuelt sett blir slik at plan- og bygningslovens krav til visuelle
kvaliteter i § 29-2 tilsier at søknaden bør avslås.
Rådmannen registrerer at Stavnes har lagt ved e-poster som viser at Gunn og Tom Rishoff
og Karin Lindmo og Tore Leinebø støtter klagen. Disse kom med merknader etter første
gangs nabovarsling. Rådmannen forutsetter at det er greit at Stavnes ivaretar interessene
ved å være mottaker av korrespondansen i saken, og viser til at klagen i noe grad bærer
preg av å være skrevet med utgangpunkt i Stavnes sin situasjon, eksempelvis: «Boligen vil
mot vår eiendomsgrense få en visuell volumøkning på hele 40 % i forhold til dagens
situasjon.» Uansett utløser klagen at saken må opp til ny behandling og få et vedtak hos
fylkesmannen i Buskerud.
Rådmannen ser at det høyere liggende terrenget hos Mosengen Bjørnsen har betydning for
solforhold, men kan ikke se at slike variasjoner er fanget opp med reguleringsbestemmelser
som kunne diktert maksimale kotehøyder over havet el.l. for overkant møne el.l. Mange
ville nok sett enda mer problematisk på bebyggelse mot sør, øst eller vest i forhold til
bebyggelse mot nordvest med tanke på solforholdene.
Rådmannen har i tidligere saksframlegg vurdert overskridelsen av utnyttingsgrad. Videre
framkommer det at den eksisterende 2-mannsboligen avviker fra reguleringbestemmelsen
om enebolig. Dispensasjonen som er gitt fra reguleringsmessige forhold anses å inkludere
at bygningen i noe grad fjerner seg fra formålet, enebolig, ved at begge leilighetene i 2mannsboligen sitt bruksareal øker, selv om dette kun er areal utendørs. Rådmannen er
uenig med klagen i at det skulle være behov for dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsenes § 1.0 punkt 10 vedrørende utformingen av bebyggelsen. Ved
at saken behandles av hovedkomiteen, blir dette skjønnet gjenstand for en breiere
vurdering.
I sitt utsettelsesvedtak 2.9.13 viste hovedkomiteen til å ha vært på befaring og at dens
oppfatning var at forlengelsen av taket blir for dominerende. Rådmannen oppfatter at den
reviderte søknaden er i tråd med den endring som hovedkomiteen kunne se for seg. Dog
hadde hovedkomiteen håp om at det skulle bli en enighet mellom naboene om en løsning.
Rådmannen viser til at det i kommentaren 9.4.14 framgår at Inger Lise Mosengen Bjørnsen
har kontaktet Stavnes med tilbud om å redusere dybden på terrassen med en halv meter,
men at forslaget ikke ga noen løsning. Rådmannen synes Mosengen Bjørnsen har vist vilje
til å komme naboene i møte, og mener at merknadene i ikke ubetydelig grad er kommet i
møte.
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Rådmannen mener å ha vurdert hovedmomentene i klagen og kommentarene fra
tiltakshaver. Rådmannen har inntrykk av at det både i klagen og i kommentarene er
kommet nyttige synspunkter og henvisninger som gjør at saken gis en nøyere vurdering enn
ellers. Rådmannen viser til at hovedkomiteen har vært på befaring og der har hørt partenes
synspunkter på stedet samtidig som bebyggelsen har kunnet blitt iakttatt. Rådmannen
anser derved at de folkevalgte bør ha tilstrekkelig grunnlag for å fullføre sitt skjønn i saken.
Etter rådmannens oppfatning har det i klagen ikke kommet vesentlig nye momenter som
tilsier at vedtakene i saken bør endres. Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å ikke ta
klagen til følge.

Vedlegg
Situasjonskart
Tegninger
Saksframlegg til sak 15/14 som inkluderer saksframlegg til sak 101/13
Saksprotokoll sak 101/13
Saksprotokoll sak 15/14
Melding om vedtak 24.2.14
Delegasjonssak nr. 66/14 datert 24.2.14
Klage 17.3.14 med vedlegg fra Kari og Knut Stavnes
Kommentr 9.4.14 fra Mosengen Bjørnsen
Ikke vedlagt:
Brev 19.3.04 fra kommunen til Mosengen Bjørnsen om klagen som var mottatt.

Ringerike kommune, 20.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Arne Hellum
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GNR. 280/1 - ROGNERUD GÅRD - OPPFYLLING
Arkivsaksnr.: 13/3879

Saksnr.:
63/14

Arkiv: BYG 280/1

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen viser til rådmannens saksframlegg.
1. Hovedkomiteen anser at oppfyllingstiltak utført på eiendommen gnr. 280, bnr. 1 i
2013 krever behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1.
2. Hovedkomiteen ber rådmannen sende forhåndsvarsel om pålegg om retting innen
1.9.14 og ileggelse av tvangsmulkt til Ann Heidi Bentzen. Hovedkomiteen anser at
måten å rette opp saken på er å innsende komplett søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningslovens § 20-1 for det som ble fylt opp i 2013, og at det ikke er
aktuelt å fjerne det som er ulovlig fylt opp.
3. Hovedkomiteen finner at løpende tvangsmulkt pålydende kr. 500,- per dag vil være
passende dagmulkt. Frist for uttalelse settes til 10.7.14.
4. Hovedkomiteen delegerer myndighet til rådmannen til å følge opp saken videre,
blant annet ved å bruke plan- og bygningslovens regler for ulovlighetoppfølging.

Utskrift sendes følgende til orientering:
- Norwegian bioenergy AS v/Leif Rune Krogh, Kløv gård, 1970 HEMNES
- Ann Heidi Bentzen, Vestre Ådal 81, 3516 HØNEFOSS
- Advokatene Sveen AS v/advokat Svein-Erik Sveen, Postboks 36, 2901 FAGERNES
- Håkanes maskin AS v/Knut Håkanes, Håkanes, 3658 MILAND
- Tone og Einar Skrutvold, Vestre Ådal 47, 3516 HØNEFOSS

Sammendrag
Rådmannen legger fram saken til hovedkomiteen blant annet for å få de folkevalgtes
vurdering av hva slags reaksjon som er aktuelt for å tvinge fram innsending av manglende
søknad om tillatelse til allerede utført oppfylling. Dessuten bes myndighet til å
viderebehandle saken delegert til rådmannen.

Innledning / bakgrunn
I 2013 ble det fylt opp store mengder masser på landbrukseiendommen gnr. 280, bnr. 1.
Det kom reaksjoner fra blant annet beboere langs veien der massene ble transportert.
Kommunen forsto det lenge slik at oppfyllingen skjedde på et sted der det i 1999 ble tillatt
oppfylling/nydyrking på ca 7 dekar. Først ved innmåling av fyllinga 15.10.13 oppdaget
kommunen at det var foretatt en betydelig oppfylling utenfor det området som rådmannen
legger til grunn for godkjenningen i 1999.
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I og med at det ikke er innsendt noen søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens §
20-1, er det ikke mulig å legge fram opplysninger, vurderinger, vedlegg og innstilling som
setter hovedkomiteen i stand til å behandle noen søknad om tillatelse. Dette har blitt en
relativt komplisert sak. Rådmannen finner det relevant å omtale en del viktige aspekter.
Hovedfokuset nå er å legge til rette for reaksjoner som skal føre til at en relevant søknad
etter plan- og bygningsloven blir sendt inn. I denne saken legges det fram en del
dokumenter, men det kan være enkelte momenter som er diskutert en del i e-poster etc.
som ikke kommer med. Men rådmannen mener at det, ved primært å vedlegge de
journalførte dokumentene, gis tilstrekkelige opplysninger for det hovedkomiteen bes om å
ta stilling til.

Beskrivelse av saken
Naboer gjorde kommunen kjent med den oppfylling som foregikk i 2013. Både Norwegian
bioenergy AS og grunneier Ann Heidi Bentzen ble kontaktet, og fra firmaet ble det opplyst
at tillatelse forelå. Kommunen festet i første omgang lit til dette, men GPS-målinger viste at
beliggenheten var utenfor området som var omfattet av tillatelsen fra 1999. Det er opplyst
at massene i 2013 kom fra Fornebu i Bærum.
I korrespondansen kommer det fram at kommunen finner det åpenbart at oppfylling i 2013
ikke dekkes av tillatelse til nydyrking gitt i 1999. Kommunen har krevd innsendt søknad
etter plan- og bygningslovens § 20-1.
I brev 16.12.13 forhåndsvarslet kommuneadvokaten vedtak om eventuelt retting, stansing
og/eller overtredelsesgebyr, og det ble gitt frist til 10.1.14 med å uttale seg. Det ble vist til
søknadsfrist 31.12.13.
I vedleggene i saken er det detaljer om hvorledes forhold har blitt klarlagt i saken og
hvorledes rådmannen har jobbet for å få mottatt en søknad etter plan- og bygningslovens §
20-1. Rådmannen viser eksempelvis til referat fra møte 31.3.14.
I e-post 6.5.14 har Tone og Einar Skrutvold, som er naboer til eiendommen 280/1, kommet
med innspill til saken og lagt ved noen dokumenter.

Forholdet til overordnede planer
Eiendommen ligger i et uregulert område, på et sted som kommuneplanen betegner
landbruks-, natur- og friluftsområde.

Juridiske forhold
Siden oppfylling på eiendommene gnr./bnr. 280/1 og 279/19 ble behandlet etter forskrift
om nydyrking i 1999, er byggereglene endret. Den gang fantes det ikke like detaljert
beskrivelse i forskrifter, eksempelvis om hva som på visse betingelser var unntatt fra kravet
om behandling. Det framgår i någjeldende byggeregler at vesentlige terrenginngrep krever
behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 k). Byggesaksforskriftens § 4-1 c) 6 åpner
for at visse mindre arbeider med fylling eller planering av terreng kan unntas fra kravet om
saksbehandling, men tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik i spredtbygd
strøk. Terrengendringene i 2013 overstiger vesentlig 3,0 m avvik, og flere dekar er berørt.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Landbrukskontoret godkjente 23.8.99 en oppfylling/nydyrking på ca 7 dekar. Dette gjaldt ca
4 dekar på eiendommen 280/1 som Ann Heidi Bentzen nå eier, og ca 3 dekar på
eiendommen 279/19.
28.2.14 ble søknad om nydyrking avslått for fyllinga som er ulovlig anlagt i 2013. Klage på
avslaget er til behandling.

Økonomiske forhold
Rådmannen kan ikke se at det utførte oppfyllingstiltaket eller kommunens oppfølging av
saken har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr, bøter
og overtredelsesgebyr som forekommer i enkelte tilfeller, kommer som inntekt til
kommunen.

Behov for informasjon og høringer
Det er ikke vanlig å innhente uttalelser før søknader foreligger. I denne saken er det ikke
innhentet uttalelser. Det vil senere bli vurdert om uttalelser skal innhentes for selve
fyllingssaken. Eksempelvis skulle Buskerud Fylkeskommune ha fått uttalt seg om behovet
for arkeologiske undersøkelser før terrengarbeider ble startet.

Alternative løsninger
Bygningsmyndigheten v/hovedkomiteen kan eksempelvis utsette saken for befaring, for
innhenting av uttalelser el.l.
Hovedkomiteen kan legge opp til at reaksjon i form av dagbøter eller lignende skal vente til
endelig vedtak foreligger i saken om nydyrking.

Prinsipielle avklaringer
Rådmannen har inntrykk av at det i kommuner som Oslo, Bærum og Asker er vanskelig å bli
kvitt overskuddsmasser. Dette har medført at det tydeligvis har blitt transportert store
mengder masser til nærliggende kommuner, særlig det siste året. Hovedkomiteen har også
fått kjennskap til dette, og forut for sitt møte 5.5.14 dro hovedkomiteen til flere steder der
det den siste tiden er fylt opp, blant annet til dette stedet på Rognerud gård. Rådmannen
ser for seg at det også i åra framover vil være ønskelig med oppfyllingsprosjekter her i
kommunen, og håndtering av denne saken vil kunne danne praksis for framtidige saker.
Det er altså ikke framlagt en komplett dokumentasjon av tiltaket. Om det ender opp med
noen dekar dyrket mark, ser rådmannen at tiltaket vil ha en viss landbruksmessig effekt. I
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for uregulerte områder som kommuneplanen
betegner LNF-områder, er det forbud mot anleggsarbeider som ikke er ledd i stedbunden
næring. I referat fra møte 31.3.14 står det vedrørende dette:
Kommunens representanter i møtet viste til at det i korrespondanse fra kommunen i
2013 var angitt at det etter kommunens skjønn så langt ble vurdert behov for
dispensasjon fra det generelle forbudet mot bygge- og anleggsarbeider i
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kommuneplanbestemmelsenes § 2-1 for den utførte oppfylling. Ett av vedleggene til
søknaden om nydyrking er en masseberegning. Det er ikke angitt hvor mye masser
som er fylt opp. Hellum har overslagsmessig summert opp og kommet til at tabellen
for masseberegningen tilsier at det er fylt opp mer enn 40 000 m³ masse. Dette er
etter kommunens skjønn en så betydelig oppfylling sett i relasjon til den
landbruksmessige effekten, at vår oppfatning av at det trengs dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er styrket.
I plan- og bygningslovens § 12-1 står det blant annet at kommunen skal sørge for at det blir
utarbeidet reguleringsplan der det er behov for å sikre forsvarlig planavklaring. Det er
angitt at det kreves planavklaring for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og
andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn. Rådmannen har gitt
uttrykk for sin vurdering om at regulering ikke trengs for oppfyllingen i 2013.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har brukt betydelige ressurser på saken. Det ble tidlig gitt positive signaler for
forventet behandling av søknad for det som ble fylt opp i 2013. Rådmannen har
vanskeligheter med å se motivet for at søknad ikke er innsendt. I stedet for å kunne ha
brukt innsatsen på å behandle en relevant søknad, må kommunen se på hvilke verktøy som
finnes for å få tvunget gjennom en relevant innsendelse i etterhånd. Rådmannen mener
det er viktig å få inn en relevant søknad i etterhånd for blant annet å forsikre seg om at
massene er stabile og at foretak med relevant kompetanse har vurdert det som bør
vurderes.
Rådmannen mener at tillatelsen fra 1999 ikke er til å misforstå, og at det mangler tillatelse
for oppfylling i 2013. Godkjenningen i 1999 var vist på kart med beskrivelse av ca 7 dekar
totalt på de to eiendommene. Når partene har vist til at det i søknaden fra 1999 står at en
dal mellom de to eiendommene skulle fylles opp, passer det fullt ut med inntegningen på
kartet fra 1999 som gjaldt et område med en dal. Oppfyllingen i 2013 blir i en dal sør for
dette området.
Dersom man luker ut kart og arealstørrelser fra saken i 1999, kommer til stedet rett før
arbeidene startet i 2013 og ikke ser dalen som da for lengst var fylt opp, kan man kanskje
forstå at det er mulig å misforstå. Men rådmannen har ikke forståelse for at hverken
Bentzen eller Krogh, selv etter å ha kunnet studere dokumentene fra 1999 sammen med
kartet kommunen har lagt fram etter oppmåling 15.10.13, later til å erkjenne at det i 2013
er foretatt oppfylling uten nødvendig tillatelse, og at de ikke gjør alt som kan gjøres for
umiddelbart å sende inn relevant søknad i etterhånd. Advokat Sveen har i forbindelse med
møte 31.3.14 gitt uttrykk for at han ser at det mangler nødvendig tillatelse etter plan- og
bygningsloven, men relevant søknad har allikevel ikke kommet.
Kommunen har flere ganger blitt lovet innsendelse av relevant søknad, men den eneste
søknad som er blitt mottatt er søknad om nydyrking som ikke dekker behovet for en søknad
etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Etter rådmannens oppfatning er oppfyllingen betydelig. Profiltegninger og
masseberegninger synes å vise at mer enn 40.000 m³ er fylt opp i 2013. Saken legges fram

Side 127 av 704

Sak 63/14 s. 5
til politisk behandling fordi det ikke er erfaringstall for Ringerike kommune for hva som er
relevant reaksjon i slike saker. Det kan eksempelvis reageres på at tiltak er utført uten
nødvendig tillatelse og/eller at det ikke innsendes relevant søknad om tillatelse. Det kan
eksempelvis reageres ved overtredelsesgebyr, anmeldelse til politiet eller ved tvangsmulkt.
Litt om disse virkemidlene:
 Overtredelsesgebyr er en straffelignende reaksjon. Denne brukes ikke før
bygningsmyndigheten har fått ordnet det som ordnes skal, for rådmannen forstår
det slik at muligheten til å kreve innsendt manglende søknad forsvinner etter at
overtredelsesgebyr er ilagt.
 Anmeldelse ved plan- og bygningslovens § 32-9 er mest aktuelt å benytte ved
vesentlige overtredelser. I dette tilfellet har rådmannen ennå ikke gjort seg opp en
mening om at selve fyllingen er uønsket. Det er så langt den ulovlige etableringen av
fyllingen og den etterfølgende manglende innsendelse av søknad som synes å være
det sentrale.
 Tvangsmulkt ved ileggelse av løpende dagbøter synes å være det aktuelle i denne
saken, for å tvinge fram en komplett søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Rådmannen har ikke oversikt over hvilken økonomisk betydning prosjektet med
oppfyllingen har hatt for Ann Heidi Bentzen, Norwegian bioenergy AS eller Håkanes
maskin AS. I samtale med Ann Heidi Bentzen, hennes advokat Sveen og Krogh for
Norwegian bioenergy AS, har rådmannen forstått det slik at disse ser på Ann Heidi
Bentzen som den som må sørge for at nødvendige tillatelser blir ordnet etc.
Rådmannen foreslår at reaksjoner, så som for å få gjennomført kravet om
innsendelse av relevant søknad i etterhånd, rettes mot Ann Heidi Bentzen.
Rådmannen har inntrykk av at kr. 500,- og kr. 1.000,- er beløp som brukes som
dagbøter i en del tilfeller ved overtredelser i byggesaker i Norge. I denne konkrete
saken anbefaler rådmannen at kr. 500,- per dag blir brukt.
Rådmannen ser for seg at det er en del som kreves for å utarbeide en komplett søknad
etter plan- og bygningslovens § 20-1 for det som ble fylt opp i 2013. En del tekniske forhold
vedrørende geoteknikk og håndtering av vann må løses. I forbindelse med søknaden om
nydyrking som ble avslått 28.2.14, ble det lagt fram blant annet profiltegninger for det som
er oppfylt og for ytterligere oppfylling. Det ble også lagt fram masseberegninger. Disse
dokumentene må kvalitetssikres i forhold til den konkrete oppfyllingen. Det må utarbeides
og legges fram fagmessige søknadsdokumenter forøvrig. Dette gjelder slikt som
søknadsblanketter, varsling av naboer, søknad om ansvarsrett, beskrivelser, redegjørelser
om kulturminner og biologisk mangfold. I en e-post med vedlegg har Ann Heidi Bentzen
11.4.14 fått orientering om hvilke blanketter som ansvarlige foretak normalt benytter ved
innsending av slike saker. Rådmannen synes at partene i saken er gitt rikelig med tid til å
områ seg og til å innsende relevant manglende søknad. Det er gitt fristforlengelser. En
konstruktiv samarbeidslinje fra rådmannen har ikke ført fram, og det synes nå nødvendig å
sette ned foten.
Oppfyllingen på Rognerud gård er en av flere tilfeller der masser fra Osloregionen
transporteres til landbrukseiendommer i Ringerike. For flere av disse tilfellene finnes det
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tidligere tillatelse som viser seg å ikke være tilstrekkelige for det som nå fylles opp. Forut
for sitt møte 5.5.14 dro hovedkomiteen rundt og så på fyllinger, blant annet på den som her
omtales. Rådmannen ser at det kan være gunstig for grunneiere å kunne få gratis fylt opp
og arrondert til dyrka mark el.l., og i flere tilfeller har rådmannen inntrykk av at grunneierne
også får betalt for å motta masser. Dersom grunneierne skulle kjøpt masser, kunne det blitt
veldig dyrt. Rådmannen synes det er viktig at kommunen bidrar til at slike prosjekter kan
gjennomføres i de tilfeller der ulempene er begrensede, eksempelvis fra trafikk, støy og
støv. Da kan det bli en vinn vinn situasjon. Men det er viktig å følge reglene om
søknadsplikt, og å ha aktører som sørger for nødvendige vurdering av geoteknikk, biologi,
kulturminner etc. i forkant, og som sørger for at det kun fylles med godkjent type masse.
Rådmannen har allerede gjort grep for å få ettersendt relevant søknad etter plan- og
bygningsloven. Det er satt frister for slik innsendelse. I brev 16.12.13 ble det gitt
forhåndsvarsel om at manglende søknad innen 31.12.13 kunne bli fulgt opp med vedtak om
eventuelt retting, stansing og/eller overtredelsesgebyr. I møte 31.3.14 varslet kommunen
muntlig at tvangsmulkt kan bli aktuelt. Ved at det er varslet om retting, anser rådmannen
at det både er varslet om at det kan bli krevd innsendt manglende søknad og at det kan bli
krevd retting av fyllingsarbeidene som mangler tillatelse. Forhåndsvarslene har ikke vært
konkrete på dagbøter og dagbøtstørrelser, og rådmannen anbefaler hovedkomiteen å vedta
at det nå varsles på nytt.
Kommunen ble i møte 31.3.14 anmodet om å avvente videre reaksjoner til klagen 19.3.14
var behandlet av fylkesmannen i Buskerud. Det ble lovet innsending av relevant søknad
etter plan- og bygningslovens § 20-1 dersom fylkesmannens klagebehandling ikke skulle tilsi
at behandling etter § 20-1 er unødvendig. Om klagen (i arkivsak 14/560) ikke blir tatt til
følge av hovedkomiteen 5.6.14, vil saken bli sendt til fylkesmannen i Buskerud, og endelig
vedtak kan forventes tidligst i september 2014. Rådmannen anser søknaden om nydyrking
som en avsporing i forhold til det som trengs for at partene skal få ordnet manglende
tillatelser i saken, og anbefaler hovedkomiteen å legge opp til reaksjoner etter plan- og
bygningsloven uavhengig av framdriften i klagebehandlingen av nydyrkingssøknaden.
Rådmannen vurderer at tiltaket som er utført i 2013 trenger dispensasjon fra forbudet i
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.
Rådmannen mener at det i forhold til plan- og bygningslovens § 12-1 ikke er nødvendig med
regulering for den oppfylling som er gjort i 2013 inkludert framtidig fullføring av
overvannshåndtering, arrondering av overflaten etc, men at det må reguleres før eventuell
ytterligere oppfylling utføres.
Rådmannen finner det i denne omgang ikke nødvendig å kommentere e-posten 6.5.14 med
vedlegg fra Tone og Einar Skrutvold.

Vedlegg
(Det har vært diverse møter, telefonsamtaler, e-poster etc. i saken. Dokumentene angitt
nedenfor vurderes å gi et tilstrekkelig bilde av situasjonen for det som rådmannen legger
opp til at hovedkomiteen skal ta stilling til i denne omgang.)
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Kart etter innmåling 15.10.13
Dokumenter fra godkjenning av nydyrking i 1999:
-Beskrivelse av plan for oppfylling/dyrking fra Bentzen og Brentebråten
-Kart der arealet det søkes om er inntegnet
-Uttalelse 19.7.99 fra Buskerud fylkeskommune
-Godkjenning 23.8.99
13/2562-22, referat fra møte 24.10.13
13/3879-1, brev fra bygningsmyndigheten etter møtet 24.10.13
13/3879-2, referat fra møte 26.11.14
13/3879-3, brev 16.12.13 fra kommuneadvokaten
13/3879-4, brev 18.12.13 fra Ann Heidi Bentzen om videresendelse til hennes advokat
13/3879-5, brev 23.12.13 fra Håkanes Maskin AS
13/3879-6, orientering 3.1.14 fra rådmannen til hovedkomiteen om denne saken
13/2879-7, brev fra kommunen til Norwegian bioenergy AS om ny frist 15.2.14 for søknad.
e-post 11.4.14 og 13/2879-9 fra kommunen vedrørende møte 31.3.14
13/3879-10, e-post 6.5.14 med vedlegg fra Tone og Einar Skrutvold
13/3879-12, varsel om pålegg 5.6.14 + pbl kap 32, som sendes ut etter HMA-møtet 5.6.14
Eksempel på ikke-trykte dokumenter:
- Avslag 28.2.14 av søknad om nydyrking, klage 19.3.14: Behandles i arkivsak 14/560

Ringerike kommune, 21.05.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Arne Hellum
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DELEGASJONSSAKER
Arkivsaksnr.: 14/277

Saksnr.:
64/14

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Forslag til vedtak:
Delegasjonssakene tas til orientering.
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Møtedato
05.06.2014
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ENDRING AV BOMAVGIFT KILLINGTJERNVEIEN
Arkivsaksnr.: 14/1802

Saksnr.:
65/14
/

Arkiv: Q15

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Møtedato
05.06.2014
17.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Veglaget Killingtjernveien m.fl SA gis adgang til følgende justering av satser for
bomavgift;
Avgiftstype
Alle kjøretøy, unntatt
motoriserte tohjulinger
Gebyr manglende
betaling

Nye satser
65.700.-

2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maksimum halvparten av avgiften for
personbil. Rådmannen foreslår kr 30,3. Det forutsettes at det med oppslag ved bommen opplyses om tilleggsgebyr som
påløper ved betaling med SMS/ iNatur.
4. Det gis adgang til justering av bomavgifter med Statistisk sentralbyrå sin indeks
«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved
regulering av bomavgiften.

Sammendrag
Veglovens kapittel VII har bestemmelser om private veger. § 54 sier at kommunen skal
godkjenne bomavgiftene ved bruk av private veier.
Killingtjernveien m.fl, i kommunens kart kalt Elsrudseterveien. Vei tar av fra veien mellom
Elsrud og Skarrud øverst i Viker i Vestre Ådal og opp til Killingtjern med sideveier.
Veianlegget er ca 8 km langt. Det er ukjent når siste justering av avgiftene ble gjort. Etter
hva rådmannen kjenner til, har det ikke skjedd i løpet av de siste 10 årene. Det søkes om en
fast pris uansett kjøretøy og årstid, uavhengig av hvor man skal innover i veianlegget. Dette
vil gjøre det lettere å administrere. Da det ikke har vært praktisert straffegebyr for ubetalt
avgift, har det heller ikke blitt søkt om å fastsette et slikt gebyr. Rådmannen vil likevel
anbefale å ha mulighet til å ha et slikt gebyr for å forebygge «snikkjøring». Et evt
straffegebyr bør ligge 10-15 ganger bomavgift.
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Innledning / bakgrunn
Veglovens kapittel VII har bestemmelser om private veger.
Der hvor en privat veg tjener som adkomst for flere eiendommer har eiere, brukere eller
den som har bruksrett etter § 54 solidarisk ansvar for vedlikehold av vegen i forhold til den
bruk den enkelte gjør av vegen.
Det er vanlig på større veganlegg med mange eiere og brukere å etablere veglag med
vedtekter som styrer hvordan disse pliktene skal ta form.
Der næringsinteresser er dominerende, som skogsbilveger stengt for annen ferdsel, er ofte
avgift pr m3 utkjørt tømmer grunnlag for kostnadsdeling. Brukes vegen av et begrenset
antall andre for eksempel hytteeiere, yter ofte disse et årlig bidrag tilpasset bruken denne
gruppe har.
Så har vi private veger med større innslag av brukere med forskjellige formål, hvor det er
vanskelig å bedømme brukernes innbyrdes belastning i forhold til vedlikehold. Her velger
man da oftest å stenge veien med bom og kreve inn bomavgift for å fordele det pliktige
vedlikeholdet mellom brukerne.
I slike tilfeller (§56) skal kommunen gi tillatelse til 1) innkreving av bomavgifter, 2) avgjøre
avgiftens størrelse, samt størrelsen på eventuell straffeavgift ved manglende
avgiftsbetaling.

Beskrivelse av saken
Killingtjernveien m.fl SA har søkt om å samordne bomavgiften til en sats for hele
veianlegget. I dag er det ulike satser etter hvor mye av veiens lengde som skal benyttes.
Bakgrunnen for å ha en lik sats for hele veianlegget er fordi det blir enklere og administrere.
Veiforeningen ønsker også å ta i bruk muligheten til å betale via SMS og iNatur sin løsning.
Ved bruk av denne løsningen får betaler plusset på en avgift til teleoperatør på ca. 15 %.
Med en bomavift på kr. 65,- vil avgift til teleoperatør bli kr. 9,75. Ved å benytte seg av
betaling via SMS og iNatur unngår man å ha penger i bomkasse og dermed minsker man
risiko for innbrudd og hærverk i bomkassen.
Det opplyses at i en overgangsperiode vil det være mulig å betale avgiften på ordinær måte
i eksisterende bomkasse.
I dag er gjeldene satser for personbil;
Avgiftstype
Sommer sats
Øibua
20.Skarrud
40,Brøttet, Killingtjern,
65,Elsrudseter

Vinter sats
40,75,100,-

Ved søknaden følger regnskapstall for 2012 og 2013:
Avgiftstype
2011
2012
Inntekter
466 091,398 041,Utgifter
427 415,334 592,Årsresultat
38 676,63 449,Tidspunkt for siste godkjenning av bomavgifter er ukjent. Straffegebyr for manglende
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betaling har ikke vært benyttet på veien. Skal straffegebyr benyttes bør den være i
intervallet 10 til 15 ganger avgiften på personbil.
Vedlikeholdskostnadene for vei har økt betydelig mer en det konsumindeks tilsier. Etter
hvert som import av forbruksvarer fra lavkostland har medført at konsumprisindeksen har
hatt en flat kurve, har innenlandsk prisnivå på anleggsarbeid svingt etter helt andre faktorer
og avviker mye fra konsumprisindeks. Benyttes SSB’s indeks for «Vedlikehold og drift av
veger» er prisøkningen på vel 50 % de siste 10 år. I samme periode har konsumprisindeksen
steget med vel 18 %.
Siden midt på 1990-tallet har det vært praksis å åpne for justering av satsene hvert 3. år i
hht konsumprisindeks.

Alternative løsninger
Alternativt vedtak kan være å beholde dagens satser.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er av den oppfatning at konsumprisindeks basert på forbruksvarer og tjenester
ikke gjenspeiler kostnadsbildet i vedlikehold og drift av veger og vil derfor anbefale å legge
indeks for «vedlikehold og drift av veger» til grunn for justering av satser for bomavgifter.
Ut fra oppgitt veilengde og erfaringstall vil vedlikeholdskostnadene, sommer og vinter,
beløpe seg til ca. kr. 250.000,- pr. år. Kostnader til snøbrøyting vil utgjøre en relativt stor del
av kostnadene, da dette veianlegget er i et snørikt område, og går dessuten opp på fjellet.
Killingtjernveien har i utgangpunktet hatt lave bomavgifter i forhold til veilengden som kan
benyttes og som skal vedlikeholdes. Ved en økning av avgiften, som omsøkt, vil denne veien
ligge på linje med avgiften på tilsvarende veier. Utgangspunktet for seinere justering vil bli
mer riktig. Ut fra kostnadene med vedlikehold av veien og fordelingen av kostnader etter
bruk foreslås det å godkjenne en bomavgift for alle kjøretøy på kr. 65,-. Skal det svares
avgift for tohjulinger settes denne til maks halvparten av avgiften på personbil. I denne
saken vil kr 30,- være en passende sum.
Rådmannen vurderer det slik at sammen med godkjenningen av ny avgift vil det gis
anledning til å justere avgiftsnivået etter indeks for «Vedlikehold og drift av veger» gitt av
SSB i stedet for konsumprisindeksen. Denne indeksen gir et riktigere bilde på
kostnadsutviklingen med vedlikehold av private veier. Det bør gis adgang til å justere
avgiften hvert 3. år.
Det forutsettes at veien som søker om godkjenning av bomavgifter har vedtekter som sier
at innbetalte bomavgifter skal gå til vedlikehold av veien som avgiften er godkjent for.

Vedlegg
Kart over Killingtjernveien m/ sideveier

Ringerike kommune, 14.05.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Arvid Hagen
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ENDRING AV BOMAVGIFT ULLEREN - SKAUG - LANGTJERNSVEIEN
Arkivsaksnr.: 14/1824

Saksnr.:
66/14
/

Arkiv: Q15

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Møtedato
05.06.2014
17.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Styret for Ullern-Skogstjern-Langtjernsveien, heretter kalt USL-veien, gis adgang til
følgende justering av satser for bomavgift:

Enkeltpassering
Årskort for veieier u/hytte
Årskort for veieier m/hytte
Årskort for veieier m/henger
Årskort for hytteeier/leier
Årskort på bil
Årskort bil og henger
Årskort moped/motorsykkel
Årskort stor bil, over 3500 kg
Årskort stor bil og henger
Dyretransport

Nye priser (kr)
40
440
510
510
510
440
510
105
570
635
960

2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maks. halvparten av avgiften for
personbil.
3. Det gis adgang til justering av bomavgifter med Statistisk sentralbyrå sin indeks
«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved
regulering av bomavgiften.
4. Gebyr for manglende betaling kan settes til kr 400,-.

Sammendrag
Veglovens kapittel VII har bestemmelser om private veger. § 54 sier at kommunen skal
godkjenne bomavgiftene ved bruk av private veier.
USL-veien, som går fra betalingsbom ved Ulleren (Tyristrand) og inn til Skogtjern, med
sidevei inn til Langtjern på Holleia, har søkt om økninger av sine bomavgiftssatser. Veien har
en total lengde på 7 800 meter, der parsellene Ulleren-Grytingen-Skogstjern er på 4 600
meter og Grytingen-Langtjern er på 3 200 meter. Anslåtte årlige vedlikeholdskostnader pr
meter vei er i snitt ca 15 kr. Siste justering av bomavgiftene ble gjort i 2002. USL-veien søker
om heving av samtlige satser og en innføring av gebyr for manglende betaling på kr 400,-.
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Bakgrunn
Veglovens kapittel VII har bestemmelser om private veger.
Der hvor en privat veg tjener som adkomst for flere eiendommer har eiere, brukere eller
den som har bruksrett etter § 54 solidarisk ansvar for vedlikehold av vegen i forhold til den
bruk den enkelte gjør av vegen.
Det er vanlig på større veganlegg med mange eiere og brukere å etablere veglag med
vedtekter som styrer hvordan disse pliktene skal ta form.
Der næringsinteresser er dominerende, som skogsbilveger stengt for annen ferdsel, er ofte
avgift pr m3 utkjørt tømmer grunnlag for kostnadsdeling. Brukes vegen av et begrenset
antall andre for eksempel hytteeiere, yter ofte disse et årlig bidrag tilpasset bruken denne
gruppe har.
Så har vi private veger med større innslag av brukere med forskjellige formål, hvor det er
vanskelig å bedømme brukernes innbyrdes belastning i forhold til vedlikehold. Her velger
man da oftest å stenge veien med bom og kreve inn bomavgift for å fordele det pliktige
vedlikeholdet mellom brukerne.
I slike tilfeller (§56) skal kommunen gi tillatelse til 1) innkreving av bomavgifter, 2) avgjøre
avgiftens størrelse samt størrelsen på eventuell straffeavgift ved manglende avgiftsbetaling

Beskrivelse av saken
USL-veien har i brev bedt om anledning til å øke sine bomavgiftssatser.
Vedlikeholdskostnadene for vei har økt betydelig mer en det konsumindeks tilsier. Benyttes
SSB’s indeks for «Vedlikehold og drift av veger» er prisøkningen på vel 50 %. I perioden har
konsumprisindeksen steget med vel 18 %.
Siden midt på 1990-tallet har det vært praksis å åpne for justering av satsene hvert 3. år i
hht konsumprisindeks.
Etter hvert som import av forbruksvarer fra lavkostland har medført at konsumprisindeksen
har hatt en flat kurve, har innenlandsk prisnivå på anleggsarbeid svingt etter helt andre
faktorer og avviker mye fra konsumprisindeks.
USL-veien søker om å få hevet satsene for alle typer bomavgifter:
Dagens priser (kr)
Nye priser (kr)
Enkeltpassering
35
40
Årskort for veieier u/hytte
380
440
Årskort for veieier m/hytte
450
510
Årskort for veieier m/henger 450
510
Årskort for hytteeier/leier
450
510
Årskort på bil
380
440
Årskort bil og henger
450
510
Årskort moped/motorsykkel 75
105
Årskort stor bil, over 3500
510
570
kg
Årskort stor bil og
575
635
henger
Dyretransport
900
960
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Ved søknaden følger veiens regnskap for årene 2009-2012
Ulleren - Skaug - Langtjern
Resultatregnskap
2 012
2011
2010
Inntekter:
Årsavgifter
74 575
76 905
74 955
Bomavgifter
51 365
46 999
40 016
Tømmeravgifter
22 331
29 284
38 399
Driftsinntekter
148 271 153 188 153 370
Utgifter:

2009
69 395
49 461
40 668
159 524

Lønnsutgift

28 031

26 454

28 446

25 924

Arbeidsgiveravgift
Veivedlikehold
Driftskostnader bomtavle
Porto
Kontor og rekvisita
Forsikring
Bankgebyr
Diverse omkostninger
Driftsutgifter

3 952
99 143
72
12 848
639
26
400
145 112

3 730
142 813
283
2 489
1 533
639
17
339
178 297

4 011
134 175
355
1 562
5 140
432
59
305
174 485

3 655
105 828
942
1 322
934
432
51
780
139 868

Driftsresultat

3 159

-25 109

-21 115

19 656

Ut fra oppgitt veilengde og erfaringstall vil vedlikeholdskostnadene, sommer og vinter,
beløpe seg til ca. kr. 100.000,- pr. år.
Veiforeningen ønsker en fordeling av kostnadene der ikke-interessenter yter et bidrag som i
større grad står i forhold til bruken. Det er en kjensgjerning at fraværende kontroll gjør at
mange bruker veien uten å betale avgift i dag. Med økte avgifter er det også varslet økt
kontroll av betalt bomavgift.

Alternative løsninger
1. Det gis anledning til endring av bomavgiftene iht. indeks for vedlikehold og
drift av veier, men satsene rundes av til nærmeste 5 kr.
2. Det gis ikke anledning til endring av dagens satser.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er av den oppfatning at konsumprisindeks basert på forbruksvarer og tjenester
ikke gjenspeiler kostnadsbildet i vedlikehold og drift av veger og vil derfor anbefale å legge
indeks for «vedlikehold og drift av veger» til grunn for justering av satser for bomavgifter.
USL-veien har i utgangpunktet hatt noe lave bomavgifter i forhold til veilengden som kan
benyttes og som skal vedlikeholdes. Ved en økning av avgiften, som omsøkt, vil denne veien
ligge på linje med avgiften på tilsvarende veier. Utgangspunktet for seinere justeringen vil
bli mer riktig. Ut fra kostnadene med vedlikehold av veien og fordelingen av kostnader etter
bruk foreslås det å godkjenne en bomavgift for personbiler på kr. 40,-. Størrelsen på gebyr
for manglende betalt avgift er vanligvis satt til mellom 10 og 15 ganger bomavgiften for
personbil. Det foreslås derfor en økning av gebyret for ikke betalt bompenger til kr. 400,-.
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Årsavgiften er i dag fra kr. 75,- for moped/motorsykkel til kr 575,- for stor bil m/ henger.
Enkeltpassering (personbil) er på kr 35,-. Reguleres satsene etter indeks for «Vedlikehold og
drift av veger» vil satsene være fra kr. 113,- til kr 868,- pr.år. Enkeltpassering vil ligge på kr
ca kr 53,-. Indeksen skal avspeile den reelle prisstigningen fra sist avgiften ble justert i 2002.
Rådmannen anser et prishopp som indeksen tilsier, som en nokså stor endring. Endringene
som styret for USL-veien selv har ønsket, anses som nokså overkommelige for de fleste.
Forslaget til pris på nye satser settes derfor lik satsene som styret i USL-veien selv har
ønsket.
Skal det svares avgift for motoriserte tohjulinger settes denne til maks halvparten av
avgiften for personbil (kr 20,-).
Det forutsettes at veien som søker om godkjenning av bomavgifter har vedtekter som sier
at innbetalte bomavgifter skal gå til vedlikehold av veien som avgiften er godkjent for.

Vedlegg
Kart USL-veien

Ringerike kommune, 15.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Arvid Hagen
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NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD
Arkivsaksnr.: 14/1745

Saksnr.:
67/14
/
/

Arkiv: M16

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Råmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for
nytt renseanlegg.
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling)
3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken vedtas og innarbeides i
kommunens økonomiplan
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får

Sammendrag
Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensningen og har problemer med
slambehandlingen. For å møte planlagte utbyggingsprosjekter og økt befolkningsvekst i
Hønefoss med omegn må dagens anlegg enten utvides eller det må bygges et nytt
renseanlegg. Rådmannen har gjennomført et forprosjekt som gir en anbefaling på å utvide
eksisterende renseanlegg med et biotrinn og tiltak på slambehandlingen.
Forprosjektrapporten gir også en anbefaling om å bygge et nytt renseanlegg ved siden av
det eksisterende anlegget med en kapasitet på 24000 pe i første byggetrinn med en mulig
utvidelse senere i et byggetrinn 2 til en samlet kapasitet på 36000 pe (1 pe = en person)

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommunes renseanlegg på Monserud ble bygget i 1977 og utvidet i 1994 og 2000
og er det største renseanlegget i Ringerike kommune. Dagens kapasitet på Monserud RA er
i ferd med å nås i løpet av kort tid. Rådmannen har derfor gjennomført et forprosjekt for å
avklare dagens hydrauliske kapasitet på eksisterende anlegg og nye rensekrav forbundet
med dette. Forprosjektet har også tatt for seg om det er aktuelt med en utvidelse av dagens
anlegg eller om det skal bygges et nytt renseanlegg for å møte fremtidig tilknytning og
planlagt vekst i Hønefoss og omegn.

Beskrivelse av saken
Monserud RA tar i mot avløp fra Hønefoss med omegn og nærmer seg kapasitetsbegrensning i anlegget. Rådmannen har våren 2014 gjennomført et forprosjekt sammen
med rådgivende konsulent Cowi AS. Forprosjektrapporten har tatt for seg følgende
problemstillinger:
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-

Hvilken kapasitet her eksisterende anlegg, hydraulisk og rent renseteknisk?
Hvilken belastning kan Monserud RA forvente i fremtiden ut fra kommuneplan,
fortetting og andre faktorer?
Hvilken størrelse (arealbehov) det er behov for på det nye anlegget samt plassering?
Hvordan skal man håndtere problemer med slam?
Hvor stor utvidelsen av renseanlegget bør være i forhold til forventet fremtidig
belastning?
Aktuelle løsninger for valg av renseprosess
Vurdering om den valgte løsningen skal bygges ut i flere trinn.

Hydraulisk kapasitet på eksisterende anlegg
Dagens kapasitet på Monserud renseanlegg er 21.000pe (personekvivalenter).
Ut fra hydrauliske beregninger som er utført i forbindelse med forprosjektrapporten er
anleggets kapasitet beregnet til 23.600 pe. Restkapasiteten på anlegget utgjør da 2600 pe
før anlegget når maksimal belastning og man ikke kan tilknytte flere abonnenter.

Hvilken belastning kan Monserud RA forvente i fremtiden ut fra kommuneplan, fortetting
og andre faktorer?
I forprosjektet er det bestemt en del forutsetninger om tilknytninger og
befolkningsutvikling fremover. Dette for å kunne dimensjonere for nytt renseanlegg.
Det er vurdert et tidsperspektiv på et utvidet / nytt avløpsrenseanlegg på 20 år og man har
derfor satt år 2035 som dimensjonerende år.
Basert på gjeldende kommuneplan og de rapporter som foreligger vedrørende fortetting av
Hønefoss (mulighetsstudie Rambøll 15.12.11) har rådmannen vurdert det slik at man legger
inn følgende mulige abonnent tilvekst i dimensjonerings-grunnlaget for renseanlegget:
-

Områder vurdert i kommuneplanen som tilsier en mulig tilknytning for vann og avløp
på ca 28.173 pe hvis alt blir utbygd.
Områder i byen med mulige fortettinger i henhold til mulighetsstudien utført av
Rambøll As pr. 15.12.2011, med et tillegg på totalt 6.645 pe.
Antatt fremtidig økning fra Hallingby med 1.200 pe
Overføring av 12 KUR anlegg til Monserud RA utgjør ca 1.000 pe

Totalt utgjør dette 58.018 pe. I tillegg kommer andre anlegg som vil bli tilknyttet i
forbindelse med tiltak i gjeldende hovedplaner for vann og avløp. Ved denne
dimensjoneringen mener rådmannen at dette også kan ta i mot vekst som følge av en
utbygging av Ringeriksbanen og ny E16.
Med bakgrunn i overnevnte er dimensjoneringsgrunnlaget satt til 60.000 pe i 2035
Hvilken størrelse det er behov for på det nye anlegget samt plassering?
Monserud RA ligger sør i Hønefoss og er omkranset av elven i vest, E16 i nord, dyrket mark i
syd og et ridesenter i øst. Ringerike kommune eier i dag området som renseanlegget ligger
på samt området som ridesenteret i dag bruker til uteinhengning for hester.
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Renseanlegg av denne størrelse er relativt arealkrevende og vil kreve et bygg på ca 2500 m2
grunnflate pluss uteområder. I forbindelse med Norske skog Follums nedleggelse ble deres
renseanlegg vurdert og resultatet av denne undersøkelsen var at i tillegg til store
investeringer på eksisterende anlegg ville man fått store investeringer på endringer i
overføringsledninger. Det ble den gang anbefalt at man skulle satse på dagens anlegg ved
Monserud. Forprosjektet har derfor kun vurdert mulige plasseringer ved dagens anlegg.
Det er i forprosjektet utredet to mulige plasseringer ved Monserud.
Alternativ 1: Er å forsøke å plassere det ved siden av eksisterende anlegg.
Alternativ 2: Er å plassere et nytt anlegg der hvor ridesenteret har sine innhengninger i dag.
Arealbehovet for et nytt renseanlegg tilsier at det ikke er mulig å utvide eksisterende anlegg
da arealet ikke er stort nok, slik alternativ 1 ikke er mulig å gjennomføre uten å komme i
konflikt med E16. Alternativ 2 med plassering der hvor ridesenteret har innhengningene har
nødvendig areal samt at man kan få nødvendig uteareal og plass til gasstanker.
Ved å plassere renseanlegget på alternativ 2 vil man ikke ha behov for å erverve grunn da
Ringerike kommune allerede eier grunnen. Kostnadskalkylene som er presentert gjelder
derfor alternativ 2.
Hvordan skal man håndtere problemer med slam?
Monserud renseanlegg har i dag utfordringer rundt behandling av slam som produseres i
anlegget. Dagens slambehandlingsanlegg er i ferd med å nå begrensingen og for at denne i
fremtiden skal kunne driftes betryggende må man gjøre tiltak for øke fortykkingen av slam
for å kunne behandle mer slam i anlegget.
I tillegg til internt produsert slam mottar anlegget slam fra renseanlegg i kommunen samt
septik og slam fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA).
Det vil ved opparbeidelsen av nytt anlegg bygges en egen slambehandling for dette
anlegget. Forprosjektrapporten foreslår også å gjøre tiltak på eksisterende
slambehandlingsanlegg slik at denne i første omgang løser driftsproblemene som anlegget
sliter med i dag.
Hvor stor utvidelsen av renseanlegget bør være i forhold til forventet fremtidig
belastning?
Forprosjektet har vurdert ulike alternativer og kommet frem til at et fullt utbygget
renseanlegg i 2035 bør ha en kapasitet på 60.000 pe. Rådmannen anbefaler dermed en
utbygging i følgende trinn basert på forprosjektrapporten:

1. Sette inn en mekanisk foravvanner i slambehandlingstrinnet på eksisterende
renseanlegg.
2. Sette inn et biologisk trinn på eksisterende renseanlegg i henhold til krav fra
Fylkesmannen ved ombygging eller utvidelse av eksisterende anlegg.
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3. Bygge nytt renseanlegg ved sien av eksisterende renseanlegg med biologisk
rensetrinn. Renseanlegget skal ha en kapasitet på 36.000 pe når det er fullt utbygd.
Byggetrinn 1 er på 24000 pe, byggetrinn 2 på 12000 pe.
Anlegget vil på den måten bli bygd ut i takt med en befolkningsøkning i Ringerike kommune.
Aktuelle løsninger for valg av renseprosess
Fylkesmannen pålegger alle større renseanlegg å ha et biologisk rensetrinn. Foruten det
biologiske rensetrinnet, så bør det nye renseanlegget ved siden av være tilsvarende bygd
som det eksisterende anlegget på Monserud RA.
For eksisterende renseanlegg vil man beholde renseprosessen slik den er i dag og utvide
prosessen med nødvendig bioreaktor for fastfilm av type MBBR (Moving Bed Biofilm
Reactor). Dette kan løses ved å legge inn et nytt basseng (bioreaktorvolum) plassert på
nordsiden av eksisterende bassenghall.
For nytt renseanlegg vil renseprosessen bestå av:
- Forbehandling med rister og luftede sand-/fettfang av type Hartmann
- Forsedimentering
- Bioreaktorer med fastfilmteknologi type MBBR
- Etterfelling i konvensjonelle sedimenteringsbasseng

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til kommunalteknisk anlegg
- nåværende. Det tilgrensende området i sør er avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsområde (LNF). Kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 setter plankrav for tiltak i
byggeområdene, h. Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg kan
unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse eller gjennomføring
av reguleringsplan. I LNF-områder tillates tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg,
jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1 siste ledd.

Økonomiske forhold
Rådmannen har i forprosjektet utarbeidet kostnadskalkyler for de ulike tiltakene og disse
presenteres kort.
Tiltak på eksisterende anlegg:
Foravvannere
Biologisk rensetrinn
Uforutsett 10%
Prosjektering, kontrahering og oppfølging i byggeperioden
Prosjekt og byggeledelse
Sum prisnivå 2 kvartal 2014 eks mva
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Nytt renseanlegg: Byggetrinn 1
Sum entreprisekostnad
Uforutsett 10 %
Prosjektering, kontrahering og oppfølging i byggeperioden
Prosjekt og byggeledelse
Sum prisnivå 2 kvartal 2014 eks mva
Byggetrinn 1

kr 176.500.000,kr 17.250.000,kr 17.250.000,kr 7.000.000,kr 218.000.000,-

Utvidelse av nytt renseanlegg Byggetrinn 2
Sum entreprisekostnad
Uforutsett 10 %
Prosjektering, kontrahering og oppfølging i byggeperioden
Prosjekt og byggeledelse
Sum prisnivå 2 kvartal 2014 eks mva
Byggetrinn 2

kr 24.400.000,kr 2.400.000,kr 2.400.000,kr 1.000.000,kr 30.200.000,-

I dette oppsettet er ikke kostnader til ekstern prosjektleder og kommunens interne
kostnader med prosjektet satt opp. Dette er tatt med i oversiktene lenger ned. I
driftskostnadene er det tatt med kostnader ved økt bemanning (2 stk) ved fullt utbygd
anlegg.
Ut fra disse investeringskostnadene er det beregnet at eksisterende renseanlegg og nytt
renseanlegg vil få følgende ekstra årlige driftskostnader:
Eksisterende anlegg:
Sum årlige driftskostnader
Årlig vedlikehold (1,8% av entreprisekostnad)
Sum årlig drifts- og vedlikeholdskostnader

kr 1.722.000,kr 390.800,kr 2.112.800,-

Nytt anlegg byggetrinn 1:
Sum årlige driftskostnader
Årlig vedlikehold (1,8% av entreprisekostnad)
Sum årlig drifts- og vedlikeholdskostnader

kr 6.585.000,kr 3.200.000,kr 9.785.000,-

Nytt anlegg byggetrinn 2
Sum årlige driftskostnader
Årlig vedlikehold (1,8% av entreprisekostnad)
Sum årlig drifts- og vedlikeholdskostnader

kr 1.590.000,kr 440.000,kr 2.030.000,-

Rådmannen har i forprosjektrapporten utarbeidet et forslag til investeringsplan for tiltak på
eksisterende renseanlegg og nytt renseanlegg.
Anlegg

kostnad

2014

2015

Eksisterende ra
Foravvanner
Biologisk reaktor

1.880.000
11.715.000

1.250.000

630.000
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2016

2017

2018

8.915.000

2.800.000
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Bygg
Prosjektering
Prosjekt/byggeledelse
Sum:

10.285.000
2.200.000
880.000
26.960.000

500.000
210.000
1.960.000

1.300.000
190.000
2.120.000

3.430.000
150.000
160.000
3.740.000

6.855.000
150.000
160.000
16.080.000

100.000
160.000
3.060.000

Anlegg

kostnad

2014

2015

2016

2017

2018

6.000.000

49.420.000
65.570.000
2.800.000
1.860.000

5.990.000
440.000
920.000

Nytt renseanlegg
Byggetrinn 1
Bygg inkl.
Prosess
Prosjektering
Prosjekt/
byggeledelse
Sum:

104.840.000
88.910.000
17.250.000
7.000.000

2.500.000
500.000

8.710.000
1.860.000

49.420.000
17.350.000
2.800.000
1.860.000

218.000.000

3.000.000

16.570.000

71.430.000

119.650.000

7.350.000

Interne kostnader
Prosjektleder ekstern)
Sum:

3.500.000
3.250.000
224.750.000

500.000
650.000
4.150.000

750.000
650.000
17.970.000

750.000
650.000
72.830.000

750.000
650.000
121.050.000

750.000
650.000
8.750.000

Byggetrinn 2

30.220.000

2016
76.570.000

2017
137.130.000

2018
11.810.000

Ut fra dette får vi følgende fordeling på budsjettet:
Anlegg
kostnad
2014
2015
Fordeling budsjett
251.710.000
6.110.000
20.090.000
*Byggetrinn 2 er ikke inne i denne fordelingen.

Total kostnad: kr 251.171.000. eks mva
Investeringsplanen er basert på følgende fremdrift og at man starter opp arbeidene med
igangsetting av prosjektet etter ferien.
Fremdriftsplan:
Innhenting av tilbud på detaljprosjektering
Detaljprosjektering og kontrahering av entreprenører
Bygging og igangkjøring

Aug. 2014 -Nov 2014
Des. 2014 - Des.2015
Des. 2015 - D es.2017

Rådmannens vurdering
Dagens renseanlegg fra 1977 med moderniseringer i 1994 og 2000 nærmer seg grensen for
hva anlegget kan ta i mot av avløpsvann. Man må derfor i løpet av kort tid gjøre noe med
dagens anlegg. Dagens renseanlegg kan ikke ta i mot avløp fra alle områdene som er
godkjent i gjeldende kommuneplan.
Ved å bygge nytt renseanlegg kan man bygge for å kunne ta i møt avløpsvann fra en
befolkningsvekst som man legger opp til. Dimensjoneringsbehovet for nytt renseanlegg er
satt til 60.000 pe som kan bygges ut i to trinn. Trinn 1 er et komplett renseanlegg med
kapasitet på 24000 pe, Trinn 2 utgjør utvidelse av bassenger med en økt kapasitet på 12000
pe slik at anlegget totalt får en kapasitet på 36000 pe.
Ved å plassere nytt renseanlegg ved siden av det eksisterende anlegget kan man drifte det
eksisterende anlegget uten å komme i konflikt med bygging av nytt anlegg. Det er også en
stor fordel at kommunen slipper å erverve grunn til renseanlegg og at forholdet til
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gjeldende planer er avklart. Rådmannen anser at utvidelse av Monserud kan gjennomføres
uten at det stilles krav om reguleringsplan. Saken kan da behandles som en byggesak, med
hjemmel i kommuneplanens arealdel, og kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 og 2.1.
Rådmannen vil derfor anbefale alternativ 2 hvor nytt renseanlegg legges til området hvor
heste-innhengningene er i dag.
I forprosjektet er det utarbeidet en kalkyle og en budsjettplan som viser en totalkostnad for
investeringene på kr 251.710.000,-. Ut fra fremdriftsplanen er det laget en budsjettplan
som man har utført gebyrberegninger for.
Når investeringskostnaden og driftskostnadene er lagt inn i modellen viser denne følgende
framskrivning på gebyrnivået.
Normalgebyret for avløp i 2014 basert på et forbruk på 150 m3 pr. abonnent er på kr 4050,. I første året etter at investeringen er tatt i bruk (2019) øker normalgebyret til kr 8500,- pr
abonnent.

År
Avløp
Vann
Sum

2014
4050
2550
6600

2015
4338
2600
6938

2016
4995
2931
7926

2017
5555
3509
9064

2018
7034
3543
10577

2019
8513
3609
12122

*Tabellen viser normalgebyret ved et forbruk på 150 m3/år. Alle tall i hele kr.

År
Avløp
Vann
Sum

2014
27
17
44

2015
28,92
17,3
46,22

2016
33,3
19,54
52,84

2017
37
23,39
60,69

*Tabellen viser gebyrnivå kr/m3 vann og avløp og totalt
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2018
46,9
23,65
70,55

2019
56,75
23,57
80,32

Sak 67/14 s. 8
Grafen viser totalen for forbruksgebyret for vann og avløp hvor grønt viser vann og blått
avløp. Økningen i vanngebyret er en konsekvens av tiltakene med reservevannforsyning og
vannbehandlingsanlegget for mangan for Ringerike vannverk.
Gebyrøkningen er basert på SSBs vurdering av befolkningsutvikling i Ringerike, noe som gir
en lav vekst. Dersom veksten blir som Ringerike kommune ønsker, vil kostnadene kunne
fordeles på flere abonnenter og gebyrnivået bli lavere.
Selvkostregimet innenfor vann og avløp er basert på det såkalte generasjonsprinsippet som
innebærer at abonnentgruppen skal størst mulig grad betale kostnadene innenfor sin
brukstid (5 års perioder). Ved store investeringer vil det bygges kapasitet for fremtiden som
nåværende abonnenter deltar i finansieringen av gjennom gebyrene. Rådmannen er
oppmerksom på denne uønskede effekten, men utbyggingen av slike infrastrukturanlegg
må nødvendigvis innebære sprang i kapasitet som må dekkes over lengre tidsrom en
forutsatt i generasjonsprinsippet.
Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak om selvkost og gebyrnivå i juni 2014.
Ut fra konklusjonene i forprosjektrapportene og de forutsetningene som ligger til grunn for
utvidelse av eksisterende renseanlegg og nytt renseanlegg vil rådmannen anbefale at
eksisterende renseanlegg bygges ut med nytt biotrinn og at foreslåtte tiltak med
slambehandling gjennomføres. Videre vil rådmannen anbefale at det bygges et nytt
renseanlegg på østsiden av dagens renseanlegg og at foreslått investeringsplan innarbeides
i kommunens økonomiplan.

Vedlegg
Forprosjektrapport nr 1 Cowi datert 10.03.14
Forprosjektrapport nr 2 Cowi datert 29.04.14
Investeringskostnader Cowi datert 30.04.14
Oversiktskart datert 20.05.14
Fremdriftsplan Cowi datert 30.04.14

Ringerike kommune, 21.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Knut E. Helland
saksbehandler: Jostein Nybråten
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ARBEID MED UTENDØRS AKTIVITETSPARK I HØNEFOSS
Arkivsaksnr.: 14/1696

Saksnr.:
68/14

Arkiv: D35

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:

1. Arbeidet med å planlegge utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette, og parken
skal etableres på Livbanen og i Søndre park.
2. Aktivitetsparken blir kommunens eie når den er etablert.

Sammendrag
Etter initiativ fra Ringerike utvikling (RU) og Ringerike næringsforum (RNF) foreslår
rådmannen at det skal gås videre med arbeid med planlegging av utendørs aktivitetspark i
Hønefoss på Livbanen og i Søndre park. Ringerike kommune har koordinert arbeidet med
aktivitetsparken fram til nå.
Forslaget innebærer en aktivitetspark som er delt opp i flere deler, blant annet apparater
for egenvektstrening, street basket-bane og petanque-bane.
Rådmannen mener dette er et godt forslag som bør følges opp, og at det bør legges til rette
for at arbeidet kan gå videre. En aktivitetspark i dette området bygger opp under tanken
om mer bruk av elvekantene og mer fysisk aktivitet i hverdagen, som igjen er i tråd med
kommunens folkehelsemelding.

Beskrivelse av saken
Ringeriksregionen har gjennom gode samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrenser og
privat offentlig samarbeid fått til store løft for den organiserte idretten, blant annet
fotballstadion, ishockeyhall, kunstisbane, Ringeriksbadet og nå flerbrukshall. Det mangler
derimot noe for de som ikke er med i organisert idrett. Dette bør være noe som er lett
tilgjengelig for alle og som er for alle aldersgrupper. I tillegg bør det skape liv i
sentrumsnære områder. I 2013 ble lekeapparater på Søndre torv en realitet etter en stor
dugnad av mange private og offentlige aktører. Lekeplassen har blitt en suksess hvor
masser av barn er i aktivitet hele uken og skaper godt miljø i byen.
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Ringerike utvikling (RU) og Ringerike næringsforum (RNF) foreslår nå å etablere en utendørs
aktivitetspark i Hønefoss. Parken er tenkt å inneholde flere elementer (se vedlagt
prosjektbeskrivelse for mer informasjon):
 Utendørs treningspark for egenvektstrening
 Streetbasket bane
 Petanquebane
 Eget område med 3-10 treningsapparater for mindre krevende trening
 Stort sjakkbrett/bondesjakk
 Egne blomsterbed hvor barnehager får ansvar for planting og stell.
 Flere benker
De ulike elementene vil kunne etableres etter hvert som det skaffes nok økonomisk støtte
til hver av dem. Før første element etableres skal det være utarbeida en detaljplan som
viser hvor de ulike elementene skal plasseres, for å få best mulig utnyttelse og plassering av
de ulike elementene. Detaljplanlegginga skal skje i samarbeid med blant annet park og
idrett i kommunen.
Forholdet til byen og elvene
Det er viktig at en slik aktivitetspark er sentrumsnær, tilgjengelig, og enkel og gratis å bruke.
Den må også være enkel å drifte eller holde ved like og være universelt utforma. Ved at den
plasseres på Livbanen og i Søndre park vil den også kunne bidra til mer liv i sentrum og i
Søndre park, som brukes lite i dag. Ved at aktivitetsparken plasseres på Livbanen og i
Søndre park blir den en del av arbeidet med å legge til rette for økt bruk og aktivitet langs
elvene i Hønefoss. Vedlagt ligger et kart som viser blant annet turstier, oppholdssteder,
badeplasser og lignende i Hønefoss og forslag til plassering av framtidige anlegg som
aktivitetspark og skatepark. På kartet vises også forslag til skøytebane på Søndre torv. Dette
er et foreløpig forslag, og inntil noe annet er bestemt vil det legges til rette for skøytebane
på Livbanen som i dag.
Dagens situasjon
Livbanen og Søndre park framstår i dag som fine arealer som blir lite brukt. Livbanen er
delvis gruslagt og delvis plen. På banen spilles det petanque og det sprøytes til skøytebane
om vinteren. I Søndre park er det stort sett plener og turveier, samt en dam og en scene.
Det er også flere minnesteiner i parken.
Overordna planer og gjeldende reguleringsplaner
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til friområde. Forslaget er i
hovedtrekk i tråd med overordnete planer.
Livbanen er regulert i reguleringsplan nr 64 «Kvartal 25 Livbanen», til formål park.
Søndre park er regulert i reguleringsplan nr 129 «Pettersøya», til formål park/friområde.
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I kommunens folkehelsemelding er det lista opp flere mål som skal nås for at kommunen i
2030 skal være en av landets 10 beste folkehelsekommuner. Et av målene er at kommunen
skal utvikle et samfunn som er tilrettelagt for folkehelse. For å nå dette målet er et forslag
til tiltak at det skal etableres minst en utendørs treningspark for egentrening og fri
benyttelse.
Noen av disse anleggene kan spilles inn til kommunedelplan for idrett- og friluftsliv.
Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med meget stor
verdi.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter gbnr 318/38, 59, 40, 183 og 60. Alle er kommunale eiendommer.
Innkomne innspill til planoppstart
Ringerike kommune annonserte at det arbeides med å planlegge en utendørs
aktivitetspark, og ba om innspill fra byens innbyggere. Annonsen sto i Ringerikes blad lørdag
10. mai, og det var satt frist for uttalelse innen 19. mai. Arbeidet er også annonsert via
Facebook. I tillegg ble det avholdt et internt medvirkningsmøte, hvor aktuelle parter i
kommunen deltok og stilte spørsmål og kom med innspill. Spørsmålene og innspillene ble
besvart i møtet. Temaene i møtet var i hovedsak vedlikeholdsansvar, bruk av Søndre park
og folkehelse. Referatet fra møtet er vedlagt.
I tillegg til innspillene i medvirkningsmøtet har det kommet inn totalt tre innspill, samt et
signal fra Ungdomsrådet og tilbakemelding på lokalisering på Facebook. Innspillene og
skjermdump av innleggene på Facebook er vedlagt i sin helhet. Følgende er oppsummering
av de tre innspillene med kommentarer, samt utdrag fra protokollen fra Ungdomsrådets
møte 06.05.14:
Innspill fra Torill Berg, datert 15.05.14:
Ønsker seg et sted i Hønefoss hvor barn og unge kan gå etter skoletid, som inspirerer til
aktivitet. Foreslår et parkour-anlegg og skatepark, og mener det også må være muligheter
for å jogge, sykle, ballspill og være sammen. Foreslår at Helgelandsmoen også kan være et
aktuelt sted dersom ikke alt lar seg gjøre midt i byen.
Kommentar:
Hittil i planlegginga er det tenkt apparater og baner som inspirerer til aktivitet, og
målgruppen hun beskriver er en vi ønsker å nå. Vi ser forslaget om aktivitetspark og
treningspark i sammenheng med de allerede etablerte turstiene langs elva, og håper de kan
brukes i kombinasjon med hverandre slik at parken også kan inspirere til jogging. Vi takker
for gode innspill.
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Innspill fra Petersøyas venner v/ Jan G. Eriksson, datert 12.05.14
Ser Petersøya i sammenheng med Søndre park, og foreslår at Petersøya også kan inkluderes
i planlegginga av det sentrumsnære treningstilbudet.
Kommentar:
På dette tidspunktet er framtidsplanene for Petersøya noe uklare, og det må gjøres flere
avklaringer før det kan planlegges treningspark her. Vi tar likevel med oss innspillet videre
slik at det kan vurderes når Petersøyas framtid er avklart.
Innspill fra Ringerike idrettsråd v/Bjørn Marseth, dater 18.05.14
Idrettsrådet er svært positive til forslaget, og mener det er viktig å kunne drive enkel fysisk
aktivitet i nærområdene. Trekker paralleller til parken på St. Hanshaugen i Oslo.
Kommentar:
Vi takker for positiv tilbakemelding.
Utdrag fra protokollen fra Ungdomsrådets møte 06.05.14:
«EVENTUELT
Geir Svingheim orienterte om planer for leke-/treningspark ved Livbanen/Søndre Park.
Ungdomsrådet er positive til planene.»
Alternative lokaliseringer
Ringerike utvikling og Ringerike næringsforum har sammen med areal- og byplankontoret
sett at Livbanen og Søndre park er et egna sted å etablere aktivitetsparken. Som
alternativer har det har kommet forslag om å etablere parken i Schjongslund eller i Nordre
park, eller at den deles opp slik at noen elementer plasseres på hvert sted.
Schjongslunden er foreslått fordi det allerede er et etablert idrettsmiljø her. Dersom
aktivitetsparken blir etablert på Schjongslund kan dette fort bli en del av det etablerte
treningsmiljøet her, og dermed ikke bli like tilgjengelig og attraktiv for folk flest som det bør
bli. Schjongslund er også litt lenger unna sentrum, slik at en aktivitetspark her ikke vil bli like
lett tilgjengelig med kollektivtransport.
Nordre park er foreslått dels for å verne om Søndre park som en stille oase, og dels fordi
det allerede er etablert et ungdomsmiljø her og rundt Glatved brygge. Nordre park er mer
sentrumsnært enn Schjongslunden og på den måten et greit alternativ til Livbanen og
Søndre park. Størrelsen og terrenget er en utfordring ved Nordre park.
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Økonomiske forhold
Når aktivitetsparken er etablert skal den overføres til Ringerike kommune. Kommunen vil
da eie parken, og ha ansvar for vedlikehold og drift. Dette vil bety en økning i utgifter for
kommunen.
I forbindelse med søknad om midler fra Kreftforeningen er det inngått en samarbeidsavtale
mellom Ringerike utvikling og Ringerike kommune. Avtalen måtte inngås fordi kommunen
måtte søke på midlene på vegne av Ringerike utvikling, og det var da krav om en
samarbeidsavtale. I samarbeidsavtalen ligger det også inne at det må utarbeides avtale
mellom Ringerike utvikling og kommunen som blant annet omtaler drift og vedlikehold.
Samarbeidsavtalen ligger vedlagt.
I etableringa av parken skal det legges vekt på materialer og elementer som krever minimalt
med vedlikehold og planlegginga skal skje i samarbeid med park og idrett i kommunen, som
skal gjennomføre drift og vedlikehold av parken. På denne måten er målet at utgiftene skal
bli så små som mulig.
Dersom det blir overskudd av midler skal disse overføres kommunen sammen med parken,
slik at de kan brukes til vedlikehold. Dette ble gjort for lekeapparatene på Søndre torv.
Behov for informasjon og høringer
Det et gjennomført en høring der arbeidet ble annonser i Ringerikes blad og det ble laget
oppslag i Ringerikes blad. I tillegg har sidene «Utendørs treningspark i Hønefoss» og
«Ringerike» på Facebook blitt brukt til å spre informasjon og invitere til å sende innspill.
Dersom det vedtas at det skal arbeides videre med aktivitetsparken vil berørte og
interesserte bli invitert inn i planlegginga.
Direkte naboer til Søndre park og Livbanen skal orienteres om planene i eget brev i løpet av
den videre planlegginga.
Prosess
Foreløpig er det sendt søknad om midler til Kreftforeningen etter at de har utlyst midler til
utendørs aktivitetspark. Arbeidet med å søke midler vil fortsette dersom det vedtas at
arbeidet med aktivitetsparken skal fortsette.
Dersom det vedtas at arbeidet med aktivitetsparken skal fortsette vil saken sendes
byggesakskontoret. De vil vurdere hva slags behandling som er nødvendig.

Side 230 av 704

Sak 68/14 s. 6

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser positivt på forslaget, og mener det vil være et viktig bidrag i kommunens
arbeid med folkehelse, samt arbeidet med å gjøre byen mer levende, og tilrettelegge for
aktivitet langs elvekantene.

Vedlegg
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.
1. Oversiktskart
2. Kart som viser blant annet turstier, oppholdssteder, badeplasser og lignende i Hønefoss,
med forslag til plassering av framtidige aktiviteter og anlegg, datert 16.05.14
3. Prosjektbeskrivelse, mai 2014
4. Informasjon om Tufteparken*
5. Referat fra internt medvirkningsmøte i kommunen, datert 14.05.14*
6. Innsendte innspill i sin helhet:
a. Torill Berg, 05.05.14*
b. Petersøyas venner, 12.05.14*
c. Ringerike idrettsråd v/ Bjørn Marseth, 18.05.14*
7. Skjermdump fra Facebooksidene «Utendørs treningspark i Hønefoss» og «Ringerike»*
8. Samarbeidsavtale Ringerike utvikling og Ringerike kommune, 23.04.14*
9. Kommunens folkehelsemelding*

Ringerike kommune, 22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Ingeborg Faller
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Oversiktskart som viser planlagt plassering av utendørs aktivitetspark i Hønefoss
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PROSJEKT
UTENDØRS AKTIVITETSPARK I
HØNEFOSS

Hønefoss mai 2014
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Utendørs aktivitetspark i Hønefoss
Bakgrunn for prosjektet
Ringeriksregionen har gjennom gode samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrenser og privat
offentlig samarbeid fått til store løft for den organiserte idretten. Vi kan nevne fotballstadion,
ishockeyhall, kunstisbane, Ringeriksbadet og nå Flerbrukshall.
Ringerike kommune og vi som jobber med utvikling av regionen og Hønefoss by har samtidig sett at
det mangler noe for de som ikke er med i den organiserte idretten. Vi har fokus på at det skal være
lett tilgjengelig for alle, at det skal være noe for alle aldersgrupper og at det skal være med på å
skape mer liv i bynære områder. I 2013 ble lekeapparater på Søndre Torg en realitet etter en stor
dugnad av mange private og offentlige aktører. Lekeplassen har blitt en suksess hvor masser av barn
er i aktivitet hele uken og det skaper godt miljø i en by.
Dette prosjektet fikk et overskudd som vi ønsket skulle gå til enda mer aktivitet i byen, men nå for en
litt større bredere
målgruppe. Det er et mål for
regionen å få større deler av
befolkningen i fysisk
aktivitet, og bedre
folkehelsen gjennom
lavterskeltilbud.
Det var her drømmen om en
aktivitetspark i eller i
nærheten av Søndre Park i
Hønefoss ble født.

Hvem er initiativtakerne?
Ringerike Utvikling
AS og Ringerike Næringsforum i sammen med
«Aksjonsgruppen for utendørs treningspark på Ringerike» v/Kai Gunderhuset står bak initiativet til
denne aktivitetsparken. I tillegg er Ringerike Turistforening en samarbeidende part. Vi har fra starten
av hatt god dialog med Ringerike kommune og Ingeborg Faller på areal- og byplankontoret.
Ringerike kommune har gjennom en samarbeidsavtale gitt Ringerike Utvikling ansvar for
gjennomføring av prosjektet til etablering. Dette ble gjort for å kunne søke midler fra
Kreftforeningen som hadde utlysning av midler til aktivitetsparker med frist 23.april.
Det er Ringerike kommune som eier området parken skal etableres på og som er
vedlikeholdsansvarlig for det som etableres.
Ringerike kommune er i en økonomisk situasjon som gjør at den må prioritere pålagte oppgaver og
har lite midler igjen til tiltak som dette. MEN det denne kommunen har er en befolkning som ønsker
å gjøre en forskjell og som stiller opp på utallige dugnadstimer for å fremme folkehelsen og gjøre
byen til et bra sted å være. Kommunen legger til rette for at dette skal skje og er en god
samarbeidspartner, heiagjeng og bidrar der den har mulighet. I et eget vedlegg gis det mer
informasjon om de tiltak som allerede er i gang og som bare bygger opp om etableringen av denne
aktivitetsparken.
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Folkehelse
Ringerike kommune har i sin folkehelse melding lagt vekt på aktivitet for alle. I meldingen står det
følgende: «Hovedmål: Ringerike kommune utvikler et samfunn tilrettelagt for folkehelse. Kommunen
jobber systematisk med folkehelse på alle nivåer. Dette fører til at kommunen i 2030 er en av landets
10 beste folkehelsekommuner.»
Et av tiltakene for å nå målet er i meldingen: «Etablere minst en utendørs treningsparker for
egentrening og fribenyttelse.»
Det å få folk i aktivitet og ikke minst barn og unge er forebyggende helsearbeid. Det er en del
ungdom, voksne og eldre som ikke ønsker eller som ikke føler seg hjemme i den organiserte idretten
eller på treningsstudioer. Det er heller ikke gratis. Å få disse i aktivitet er et viktig folkehelsetiltak.
Vi ønsker derfor å bidra til et tilbud som er:









Åpent hele døgnet og store deler av året
Gratis å bruke
Enkelt å bruke
Sentralt beliggende for å sikre god tilgjengelighet, også via kollektiv transport
Ute i frisk luft
Universelt utformet
Et sosialt møtested
Enkelt å drifte/holde vedlike

Aktivitetsparkens innhold
Vi ser for oss en aktivitetspark som består av ulike områder hvor ulike aktiviteter utføres. Den
utformes slik at den kan utvides trinnvis, hvis økonomi skulle tilsi at den ikke kan etableres i sin
helhet med en gang. Det er også ønskelig å utforme den slik at nye ønsker om aktiviteter kan
innlemmes.
I prioritert rekkefølge ønsker vi følgende inn i aktivitetsparken:








Utendørs treningspark for egenvektstrening
Streetbasket bane
Petanquebane
Eget område med 3-10 treningsapparater for mindre krevende trening
Stort sjakkbrett/bondesjakk
Egne blomsterbed hvor barnehager får ansvar for planting og stell.
Flere benker

Utendørs treningspark for egenvektstrening
Vi har tatt utgangspunkt i konseptet «Tufteparken», da vi synes denne type treningspark er dekkende
for det vi ønsker oss og har vist seg gjennom prosjekter andre steder i landet at er et konsept som
fungerer.
Treningsparken består av 10 apparater. Apparatene er tilpasset på en slik måte at absolutt alle skal
kunne utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn, kjønn, alder, høyde og
andre forutsetninger, samtidig som den gir utfordringer nok til de som ønsker det.
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Treningsparken leveres med informasjonsskilt med
bilder av øvelser for både nybegynnere og
viderekommende. Skiltet inneholder også link til
øvelsesdatabase gjennom en QR kode.
Egenvekttrening er kanskje den aller sunneste
treningsformen som finnes. Det er bare egen
kroppsvekt som motstand, noe som er
skadeforebyggende. Det er utendørs og sosialt og
det passer alle aldersgrupper. Tufteparken er
etablert i flere norske kommuner som et ledd i deres folkehelsearbeid.

Barna i Nsumbar i Uganda har fått en ny hverdag
etter etablering av Tuftepark.

«Det er det beste som har
skjedd når det gjelder
trening.», sier Arnulf Moen
75 år fra Tromsø.
En slik treningspark krever
minimum 16x24 meter,
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Tufteparken på St Hanshaugen med barnehage som nærmeste nabo.

men kan også etableres på et større område hvor apparatene settes opp med større distanse i
mellom slik at parken bedre kan tilpasses områdets utforming.
I konseptet til Tufteparken inngår også instruktørveiledning, slik at lokale instruktører gis opplæring
for å kunne bistå de som bruker apparatene.
Vedlagt er informasjon om apparatene som inngår i parken og sikkerhetsmål rundt hvert apparat.
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Street Basketball – fritt, urbant og innovativt
For å gjøre området enda mer attraktivt for barn og unge
ønsker vi også etablere et område for Street Basketball inn til
treningsparken.
Dette krever asfaltering av et mindre område og montering av
basketballkurv.
En asfaltert streetbasket-bane kan islegges om vinteren om
klimaet tillater det. Dette er gjort på Gløshaugen Idrettspark i
Trondheim. Dette vil gjøre at vi også får aktivitet på vinterstid.
Banemål ifølge Norges Basketballforbund er bane med en kurv,
15m x 11m spilleflate
Streetbasket med 3x3 spillere er for alle, og kan spilles hvor
som helst og når som helst. Man trenger ikke å være stjerne
eller ha anlegg i verdensklasse for å ha glede og utbytte av
basketball.

Petanque
Petanque er et kulespill som spilles med jernkuler på et underlag av grus. Petanque kan spilles både i
singel, dobbel og trippel, og passer like godt for barn som for godt voksne.
Grusbane på 4x15m er de offisielle målene, men kan banen kan være mindre (minimum 2,5x13m).
Banen bør avgrenses gjerne med kantstein som tåler støtene fra kulene. Banen bør anlegges et sted
som både har sol og litt ly.

På denne nettsiden finner du både regler og tips for hvordan en slik bane skal opparbeides:
www.petanque.no/images/Dokumenter/gjoer%20det%20selv.pdf
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Treningsapparater for mindre krevende trening
Et slikt område kan bygges opp på flere måter og med varierende antall apparater. 3-10
treningsapparater med forskjellige øvelser vil være optimalt for en komplett park hvor hele kroppen
får trening både med tanke på styrke, bevegelighet og utholdenhet. Eksemplet under fra Furuset i
Oslo er bygd opp av treningsapparater for oppvarming, muskeltrening, balanse og massasje/tøying.
Apparatene kjennetegnes med sin kraftige design og lukkede systemer for bevegelige deler som gir
et

robust, stabil, holdbar og trygg trimpark. Dette er apparater for de som ikke er så kjent med trening
og hvor apparatene er enkle i bruk, og er tilpasset alle aldersgrupper.

Ved Bislett er tre apparater satt sammen i en tett gruppe.

Sjakkbrett i parken
Her kan både kropp og sinn tas i bruk. En rolig aktivitet for alle aldersgrupper. Et møtested på tvers
av generasjoner. Det sies at sjakk bidrar til at barn blir mer konsentrerte og eldre holder de små grå i
aktivitet. Sjakk spilles i alle land i verden og er liksom musikk - eller fotball - å sammenligne med et
internasjonalt språk.
Det er ulike type brett og brikker, men her har vi tatt utgangspunkt i et brett som settes sammen av
flere plastikk brikker og som dermed kan tas med inn de deler av året hvor det ikke er aktuelt å spille.
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Men her er det også mulig å anlegge noe mer permanent som ligger ute hele året slik de har gjort det
utenfor Sagene Samfunnshus i Oslo. Bondesjakk er et godt alternativ, da behøves ikke de løse
brikkene

Blomsterbed for barnehagene
Vi ønsker en aktivitetspark som skal gi gode opplevelser og trekke mer folk inn i en fantastisk grønn
lunge i byen vår. Ved å gi barnehager mulighet til å ha sine egne blomsterbed som de planter i og
steller blir parken et sted med tilhørighet for mange. Her vil barna ta med seg foreldre og
besteforeldre for å vise frem hva de har gjort, og vi andre kan nyte synet av blomstrende bed. Parken
har også mange særegne trær og planter som det pr dags dato er lite kunnskap om blant
innbyggerne. Barna kan bli gode historiefortellere om hva som finnes i denne oasen.

Barnehagebarn planter i parken i Sandefjord

Det finnes mange eksempler på hvor dette er gjort med hell i andre byer og kommuner:
Sigdal: http://www.sigdal.no/aktuelt/1385-barnas-blomsterbed
Kristiansand: http://www.blomsterbyen.no/index.php/article/69/
Sandefjord: http://www.sb.no/nyheter/gronn-glede-for-de-sma-1.6297396

Geografisk plassering
Prosjektets formål er å skape aktivitet i sentrum og sentrumsnære områder.
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Fordeler ved å legge aktivitetsparken sentralt er:








Nærhet til innbyggere i byen. Gangavstand for mange.
Nærhet til kollektivtransport, miljøvennlig da vi sparer miljøet for biltrafikk. Viktig med god
tilknytning til kollektiv transport for at barn og unge skal kunne bruke fasilitetene uten å
være avhengig av transport fra foreldre.
Nærhet til Ringerike Videregående skole som kan bruke aktivitetsparken.
Nærhet til Hønefoss Barnehage som kan ha glede av aktivitetsparken
Fra Søndre Park er det jogge/turløyper både mot nord og sør i Hønefoss. Eget prosjekt med
merkede turstier er startet opp og vil gjøre dette området enda mer attraktivt for aktivitet.
Gangavstand til idrettsparken i Schongslunden.

Livbanen er et stort grusbelagt område omringet av mindre grøntarealer sentralt i Hønefoss. Det er
også inngangsporten til Søndre Park. Søndre Park er byens største park. Livbanen ligger i
reguleringsplan nummer 64-25 «Kvartal 25 Livbanen» og formål er friområde. Søndre park ligger i
reguleringsplan nummer 129 «Petersøya» og formål er friområde.
Søndre Park ligger skjermet
til mot byens trafikk og med
elva som nabo i ytterkant.
Søndre Park er en perle som i
liten grad brukes i dag og
som det er store ønsker om å
gjøre til en mer attraktiv
grønnlunge med aktiviteter
for liten og stor.
Det etableres stadig flere
boliger i Hønefoss sentrum,
så innbyggertallet i bykjernen
er stigende.

En aktivitetspark med de ulike aktivitetene som beskrevet over plassert på Livbanen og i Søndre Park
mener vi vil gi nytt liv til området, og et fantastisk tilbud for byen og regionens innbyggere.
Vedlagt er skisser som viser mulige plasseringer av de ulike aktivitetene i og områdene rundt Søndre
Park. Dette er ment som forslag til plassering, men her er det viktig med innspill fra målgrupper og
berørte parter. Denne er i gang via Ringerike kommune.
Alt som etableres må oppfylle krav om






Sikkerhet
God tilgjengelighet
Enkelt vedlikehold
Bred målgruppe
Passe inn i parkmiljøet, bevare parkens egenart

Fremdriftsplan
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April -2014 Søknad til Kreftforeningen om støtte til aktivitetspark ble sendt 23.4.14
Mai-2014: Avklaring om behov for byggemelding
Mai/juni-2014: Politisk behandling for endelig plassering
Hente inn tilbud på apparater og grunnarbeider for mer eksakte priser
Mai-2014 og fremover: Sikre finansiering (søke andre tilskuddsordninger og egen
kronerulling i regionen)
September- 2014: Søke Gjensidigestiftelsen
Oppstart i prioritert rekkefølge så fort finansiering er på plass
Målsetning om åpning av aktivitetspark sommer 2015

Markedsføringsplan
Når politisk behandling er gjort vil det settes i gang mer offensive markedsføringstiltak for å
fremskaffe ytterligere midler til gjennomføring og for å informere om prosjektets fremdrift. Vi ønsker
på lik linje som lekeapparatene på Søndre Torg ble en felles målsetning for regionen at
aktivitetsparken skal bli det samme.





Bruke sosiale medier aktivt. Ringerike Utvikling drifter facebooksiden
www.facebook.com/ringeriksregionen med over 5000 følgere. Her skal nyheter og aktiviteter
knyttet til aktivitetsparkprosjektet legges ut. Det samme gjelder facebooksiden til Ringerike
kommune og Ringerike Næringsforum.
Nyheter og informasjon på regionens felles nettside www.ringerike.no, samt kommunens,
turistforeningens og næringsforum sine nettsider.
Aktiv bruk av lokalavisen Ringerikes Blad og NRK Buskerud.
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Budsjett
Det er kun Tufteparken og Street Basket vi har eksakt pris. De andre er cirkapriser utifra det vi har
funnet for tilsvarende.
Utgifter
Utendørs treningspark (Tufte)
Street Basketstativ
Asfaltering (165 kvm)
Opparbeidelse av petanquebane
Sjakkbrett m/brikker
Treningsapparater (avhengig av antall)
Uforutsette utgifter
Totalt

300 000,- inkl montering og mva
7 000,- inkl mva
38 000,- inkl mva (ca pris)
25 000,- inkl mva (ca pris)
10 500,- inkl mva
150.000,- og oppover
40 000,570 500,-

Inntekter
Overskudd lekeapparater
150 000,(Pga en stor rabatt fra leverandør i forhold til tilbudt pris, ble det 150.000,- i overskudd fra de
innsamlede midler til lekeapparatprosjektet i 2013)
Manglende finansiering for hele aktivitetsparken pr mai 2014: kr 420 500,Dette må dekkes gjennom innsamling av midler. Prosjektet vil søke midler flere steder for å dekke
restbeløp.

Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner:


Tone Reneflot Thoresen, adm.sjef Ringerike Utvikling AS
Telefon: 975 36 463
Epost: tone.thoresen@ringerike-utvikling.no



Ingeborg Faller, Arealplanlegger, Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune
Telefon: 32 11 74 00, direkte 32 11 74 61
Epost: Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no
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Street Basket og skøytebane om vinteren
Hele eller deler av Tufteparken
Område som evt kan brukes til enkelt apparater fra Tufteparken.
Petanque og sjakk
Treningsapparater

12

Plassering av blomsterbed for barn er ikke satt inn, men her er det mange muligheter både ved inngang til parken og inne i selve parken.

1.
2.
3.
4.
5.

Mulige plasseringer:

Forslag til plassering av de ulike aktivitetene
Dette er et forslag til plassering som må kvalitetssikres i forhold til aktivitetenes arealkrav og hensiktsmessig plassering.

Vedlegg 1

Vedlegg 2
Andre prosjekter i Hønefoss som vil understøtte aktivitetsparken
Hovsengas venner
Hovsengas venner er entusiaster som har lagt ned
hundrevis at timer for aktivitet og rekreasjon. De har
opprettet en tursti fra Bekkegata til Hovsenga. Denne
stien knytter forbindelsen mellom byen og Hovsenga,
og er et prosjekt som føyer seg inn i arbeidet med å
lage stier langs elvene våre.

Glatved Brygge
Stiftelsen Glatved ønsker å utvikle området mellom broene til et attraktivt rekreasjonsområde for
Hønefoss' befolkning. Vi ønsker også at området skal syde av aktivitet, med utgangspunkt i et
bryggeanlegg der Glatved Hotells brygge engang lå.
De har startet prosjektet «Elveparken» som vil
komplettere det store arbeidet som allerede er
nedlagt i Glatved-området, med brygge og
grønne plener og stor dugnadsinnsats for å gjøre
områdene elvelangs tilgjengelig for publikum.
Når elveparken er ferdig, vil det være mulig å gå
på bruer fra Petersøya over til flomøyene.
Her skal det lages parkanlegg og sitteplasser for
piknik. På øyene er det fine bukter og viker med
sand som er ideelle for strand- og badeliv. Byen
vil få en enda flottere oase og snu ansiktet enda tettere mot elvene.
Petersøya
Her har næringsliv, kommune og flere hundre
frivillige gjort en enorm dugnadsinnsats for å
rydde et stort område på hele 57 mål som var i
ferd med å gro igjen av busk og kratt.
Her kan vi nå glede oss over områder med både
ly og skygge og åpne områder med plass til
mange aktiviteter. Barnehager og skoler bruker
området aktivt. Det er satt igjen trær i sonen
langs elva, men ryddet nok til at det er utsikt og
elvenært. Her kan du også gå på «Kjærlighetsstien».
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Miljøtroppen
Aksjonen for å rydde opp i kvist og kvast i
regionen var en god start. Nå følger Ole G.
Haugerud, sammen med Ringerike
Frivilligsentral og Ringerike kommune, opp med
en aksjon for å gjøre Hønefoss by renere og mer
innbydende.
Isolert sett er dette et meget godt initiativ for
byen, men det er også noe mer. Ordningen vil
bety et nytt og givende sosialt samlingspunkt.
Frivillige skal jobbe med å gjøre byen fin for deg og meg, men det skal også være tid til det sosiale.
Barnas Parkrenn i Søndre Park
I vinter ble det førsteskirennet i Søndre Park avhold. Barnas Parkrenn ble en suksess med hele 400
barn på startstreken. Dette ble en skikkelig familiedag i parken med fokus på mestring og skiglede.
Arrangørene var 2.klasse på idrettslinjen på Ringerike Videregående skole i samarbeid med RingeriksKraft, Ringerikes Blad og Ringerike Utvikling. Et godt samarbeid som skal gjentas.

Barneløp i Søndre Park
Det planlegges et eget barneløp i Søndre Park 21.juni. Det er det Barneløpskarusellen Ringerike som
står bak. De arbeider for:
 Å aktivisere barn og unge gjennom lokale løpsarrangement.
 Å la det økonomiske overskudd fra løpene i karusellen gå til allmennyttige formål med fokus
på barn og unge.
 Å være en aktiv lokal pådriver for at barn skal bedrive fysisk aktivitet.
Skilt- og merkeprosjekt
Ringerike turistforening og Glatved Brygge har i samarbeid med Ringerike kommune fått innvilget
midler til skilting og merking av eksisterende tursti langs elvene i Hønefoss. Turstien som går
gjennom Hønefoss fra Eikli i sør til Hovsenga i nord skal skiltes og merkes med stedsnavn,
informasjonstavler og kilometeranvisninger. Ved innfallsportene i boliggatene skal det også settes
opp skilting. Formålet med prosjektet er å øke kjennskapen til og dermed også bruken av stiene for å
fremme folkehelse og bruk av områdene rundt elva. Turstien går gjennom Søndre park og den
planlagte aktivitetsparken. De to prosjektene fremmer derfor hverandre og vil trolig kombineres av
brukerne. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren og høsten 2014.
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Foreningen Schjongsløpene.
Denne foreningen drifter en egen trasé nede i Schongslunden som vil sammen med de turstiene
nevnt i forrige prosjekt, utgjøre et rikt nett av turstier i området rundt Søndre Park.
www.femmern.no
Flerbrukshallen
Alle turstiene nevnt over går også ned til den nye Flerbrukshallen som er under oppbygging.
Flerbrukshallen er et prosjekt utviklet i samarbeid mellom Ringerike kommune, Buskerud
Fylkeskommune og Hønefoss Stadion AS/AKA.
Alt i alt vil dette bli et sammenhengende aktivitetsområde fra Schongslunden og videre opp til
sentrum av Hønefoss via Søndre Park.
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0605_392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM
Arkivsaksnr.: 12/1157

Saksnr.:
443/12
22/14
46/14
26/14
69/14
/

Arkiv: L12

Utvalg
Bygningsrådet
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Trafikkrådet
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Møtedato
15.08.2012
03.03.2014
11.03.2014
08.04.2014
05.06.2014
17.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Planprogram for 0605_392 detaljregulering for Somma pukkverk, datert 16.05.14,
fastsettes.
2. Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal vurderes
på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er kommet inn
i forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble
gjennomført nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I
vurderinga skal behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og
innkomne uttalelser ses på.

Sammendrag
Somma pukk AS har starta opp et planarbeid for å utarbeide en detaljregulering for Somma
pukkverk. Grunneier fikk i 2007 tillatelse fra Ringerike kommune til å ta ut 10 000 m 3
masser, stein for knusing til bruk på vedlikehold på egne veier. Fra 01.01.2015 er det krav
om driftskonsesjon etter mineralloven, og dette krever avklaring av arealbruk etter plan- og
bygningsloven. Ringerike kommune ga i 2012 en midlertidig dispensasjon for fortsatt drift,
forutsatt at det ble utarbeida en reguleringsplan for uttaket. Formannskapet vedtok
oppstart av planarbeidet i mars 2014, og forslag til planprogram har nå vært på høring og
offentlig ettersyn.
Det kom totalt 19 merknader til oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet.
Merknadene omhandler først og fremst miljøulemper i form av støv, støy, rystinger og
trafikksikkerhet. Med bakgrunn i dette er det gjort enkelte suppleringer i planprogrammet.
Rådmannen mener at det reviderte forslaget til planprogram er tilstrekkelig
gjennomarbeida og at de temaer som bør utredes i prosessen er godt ivaretatt.

Tidligere behandlinger og vedtak
 Delegasjonssak 443/12, 15.08.12: Midlertidig dispensasjon fra plankravet for å
kunne selge masser, samt ta ut en større mengde masser enn det som var godkjent i
2007. Utarbeidelse av reguleringsplan var en av flere forutsetninger i vedtaket.
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Sak 69/14 s. 2
 Formannskapet vedtok i møte 11.03.14, sak 46/14, oppstart av planarbeidet samt
høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Protokollen følger som
vedlegg nr. 3.

Beskrivelse av saken
Somma pukkverk er i drift i dag, og ligger nord for Hallingby, like ved Samsjøveien, ca. 3
km fra E16. Pukkverket ligger i et småkupert skogområde. I nord ligger Breitjern, og i øst
renner elva Somma som går fra Samsjøen til Ådalselva. Nærmeste bebyggelse i luftlinje er
ca. 550 m til bolighus, og 500 m til hytte.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Somma pukk AS er forslagstiller.
Planområdet det varsles oppstart for er ca. 1800 daa, og inkluderer dagens uttak, samt et
stort område som strekker seg fra Samsjøveien og nordover. Dette området er inkludert i
avgrensninga slik at en kan vurdere en alternativ adkomstveg inn til pukkverket. I løpet av
planprosessen vil grenser for uttaket avklares nærmere, samt eventuelt løsning for ny
adkomstveg. Planavgrensningen kan da avgrenses nærmere innenfor det varslede området
før 1. gangsbehandling av planforslaget. Se oversiktskart med forslag til planavgrensning på
side 8 i planprogrammet (vedlegg 1).
Med bakgrunn i at endelig planområde foreløpig ikke er avklart, ønsker forslagsstiller å
avvente å gjennomføre arkeologiske registreringer. Det å registrere hele det varsla
planområdet vil medføre store kostnader. Forslagsstiller vil ta kontakt med Buskerud
fylkeskommunen når endelige planavgrensning er avklart.
Innkomne uttalelser
Det kom totalt inn 19 merknader til oppstarten og høring og offentlige ettersynet av forslag
til planprogram. Uttalelsene dreier seg om følgende temaer:
- Trafikk: atkomstveg, trafikksikkerhet/myke trafikanter.
- Driftstider.
- Miljøulemper: støv, støy og rystelser.
- Naturmangfold og landskap.
- Vassdrag og drikkevannskilder.
- Friluftsliv.
- Samordna area- og transportplanlegging.
- Forholdet til kommuneplanen og midlertidig dispensasjon.
- Teknisk infrastruktur.
- Driftskonsesjon.
Uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlegg 2.
I tillegg til uttalelsene som er gjennomgått i vedlegg 2 er det kommet en uttalelse fra
Ringeriks-Kraft (RIK) 21.05.14:
 RIK har nett i og rundt planområdet, og viser til kartskisse og gjeldende vilkår for
tilknytning og levering. RIK ønsker å bli informert i planprosessen, for å kunne
planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og
nye anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.
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Sak 69/14 s. 3
Endringer i planprogrammet etter oppstart
Revidert planprogram følger som vedlegg 1. Endringer er markert med rødt.
De viktigste endringene er følgende:
 Det er presisert at drikkevannskilder må hensyntas i planarbeidet.
 Det må gjøres vurderinger av rystinger som følge av sprengninger.
 I kapittel 2.2 Medvirkning er det beskrevet at det skal avholdes et informasjonsmøte
ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Landbruks- natur- og
friluftsområde (LNF). Planområdet er i dag uregulert.

Juridiske forhold
Den nye mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla
uttak på mer enn 10 000 m3 masse. Konsesjonen skal være gitt før drift igangsettes. Det er
en overgangsordning for igangværende drift (pr. 01.01.2010), som setter krav om at
det sendes melding og driftsplan til Direktoratet for mineralforvaltning. Oppdatert
driftsplan
for Somma pukkverk ble sendt til direktoratet 14.01.2013. Innen fem år fra lovens
ikrafttredelse skal det søkes om driftskonsesjon. Somma pukkverk har altså frist 01.01.2015
for å søke driftskonsesjon fra direktoratet for mineralforvaltning. Ved behandling av søknad
om driftskonsesjon etterspør direktoratet om det er gjort planavklaring etter plan- og
bygningsloven.

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.
Planen fremmes som en privat detaljregulering, og forslagsstiller vil bli ilagt et
saksbehandlingsgebyr.

Behov for informasjon og høringer
Planprogrammet angir i kapittel 2.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i
planprosessen skal ivaretas. I høringsperioden for oppstart og forslag til planprogram
arrangerte forslagsstiller et åpent informasjonsmøte på Somdalen grendehus, 02.04.14. Se
vedlegg 5 for notat fra møtet. Det var godt frammøte. Forslagsstillers konsulent orienterte
om planarbeidet, og svarte på spørsmål. Representant fra kommunen var også til stede. I
møtet ble det uttrykt ønske om et nytt møte når planforslaget er på høring og offentlig
ettersyn. Dette er tatt inn i revidert planforslag, i kapittel 2.2 Medvirkning.

Rådmannens vurdering
Vurdering av planprogrammet
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli
ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger. Planprogrammet omtaler en
rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere spesifikt i dette saksfremlegget.
Med de justeringer som er foretatt i planprogrammet mener rådmannen at forslaget er
gjennomarbeida og oppfyller kravene i forskrift om konsekvensutredninger § 9.
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Sak 69/14 s. 4
Innkomne merknader
Rådmannen merker seg at det har kommet mange merknader til planarbeidet, og at det er
stor bekymring for konsekvenser av tiltaket. Dette gjelder først og fremst miljøulemper i
form av støv, støy, rystinger og trafikksikkerhet. Planprogrammet legger grunnlag for den
videre planprosessen. Temaene det er gitt innspill på vil bli utreda nærmere. Med bakgrunn
i dette kan det i detaljreguleringen settes krav og rekkefølgebestemmelser om avbøtende
tiltak. Dette kan for eksempel være bestemmelser om driftstider og konkrete
trafikksikringstiltak.
Rådmannen viser til forslagsstillers kommentarer til merknadene.
Midlertidig dispensasjon
Rådmannen vil kommentere forholdet til dispensasjonen fra 2012 spesielt. Ved behandling
av dispensasjonssøknaden i 2012 ble regionale myndigheter varsla, og det ble gjort
vurderinger blant annet knytta til naturmangfold og støy. Nabovarsling ble ikke
gjennomført. Med bakgrunn i at nabovarsling ikke ble gjennomført, samt de omfattende
uttalelsene som har kommet til planprogram/oppstart denne våren anbefaler rådmannen
at dispensasjonen vurderes på nytt. I denne vurderingen skal behovet for avbøtende tiltak,
med bakgrunn i dagens situasjon og innkomne uttalelser vurderes. Som det framgår i
uttalelsen er det allerede med dagens virksomhet en del utfordringer som kan kreve noen
tiltak. Dette kan for eksempel være trafikksikkerhetstiltak på Samsjøveien, eller krav knytta
til virksomheten i pukkverket.
Samla vurdering
En ny vurdering av dagens situasjon og den midlertidige dispensasjonen vil ikke påvirke
planprosessen som sådan. Planprogrammet danner et godt grunnlag for det videre
planarbeidet, og rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes.

Vedlegg
1. Forslag til revidert planprogram, datert 16.05.14.
2. Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel av oppstart og offentlig
ettersyn av planprogram, fra forslagsstiller, datert 16.05.14.
3. Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 11.03.14, sak 46/14.*
4. Saksframlegg ved oppstart i Formannskapet 11.03.14, sak 46/14.*
5. Notat fra informasjonsmøte 02.04.14.*
6. Uttalelser til oppstart og forslag til planprogram:*
a. Thor Aasen, datert 24.03.14.
b. Samsjøveien, datert 27.03.14.
c. Trafikkrådet, datert 08.04.14.
d. Magne Raastad, datert 08.04.14.
e. Mattilsynet, datert 28.04.14.
f. May Britt Bentzen Haugen, datert 30.04.14.
g. Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.05.14.
h. Jorunn M. Gundhus, datert 07.05.14.
i. Flere beboere i Samsjøveien, datert 08.05.14.
j. Buskerud fylkeskommune, datert 08.05.14.
k. Somdalen Vel, datert 08.05.14.
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l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Rolf Sæther, datert 08.05.14.
Svein Eddy Ludvigsen, datert 09.05.14.
Miljøretta helsevern, datert 09.05.14.
Berit Skovly, datert 12.05.14.
Bjørn Olav Bråten, datert 09.05.14.
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.05.14.
Statens vegvesen, datert 09.05.14.
Ringeriks-kraft, datert 21.05.14.

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

Ringerike kommune, 22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Guro Skinnes
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4

Innledning

Grunneier Lars Groseth fikk i 2007 tillatelse til masseuttak på området gnr. 275 bnr.2 i Somdalen i
Ringerike kommune, til bruk på egne skogsbilveger. Det ble gitt tillatelse til et uttak på ca. 10 000
fm3(faste masser).
Ådal Landbruksservice AS overtok etter hvert denne tillatelsen, og ønsket å utvide aktiviteten til et
permanent uttak for salg. Saken ble tatt opp med kommunen, som da krevde reguleringsplan for
området. Det ble gitt en dispensasjons for drift fram til 01.01.15, i påvente av godkjent
reguleringsplan.
Selskapet Somma pukk AS er nå stiftet for å stå for driften av pukkverket og som tiltakshaver for
reguleringsplanen.
COWI As er fra januar 2014 engasjert av Somma pukk AS for å bistå i forhold til planprosess og
utarbeiding av nødvendig planmateriale.

2

Prosess og medvirkning

2.1

Plan- og utredningsprosessen

En reguleringsplan for denne type tiltak omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger, som har til
hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under utarbeidelsen av planer.
Forskriftens § 2-4 tar for seg hvilke planer om skal konsekvensutredes.
I hht til forskriftens § 2 skal alltid planer for masseuttak med et areal på minst 200 daa eller et uttak på
mer enn 2 mill. m³ konsekvensutredes. Er masseuttaket mindre, skal det vurderes etter § 4. Da er det
krav om konsekvensutredning dersom:
› Konflikt med verdifullt landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø
› Konflikt med inngrepsfrie naturområder, eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter,
eller andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold
› Konflikt med friluftsliv og overordnet grønnstruktur
› Konflikt med rikspolitiske retningslinjer, statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser
eller regionale planbestemmelser
› Konflikt med større LNF-områder
› Gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for støy / forurensing, eller kan føre til
forurensing til jord / vann
Det er ved varsel om oppstart uklart nøyaktig antall daa som blir berørt eller hvor mange m³ som kan
tas ut. Derimot er det klart at pukkverket ligger i et område avsatt til LNF, og som i dag er et natur /
grøntområde. Videre er det boligbebyggelse og hytter som kan bli berørt av støy og trafikk. På
bakgrunn av dette er det ved igangsetting av planprosessen vurdert at tiltaket utløser krav om
konsekvensutredning.
Når det stilles krav om en fullstendig konsekvensutredning (KU) skal det ved oppstart av planarbeidet
utarbeides et planprogram som skal gjøre rede for planarbeidet som igangsettes, beskrive prosess og
medvirkning samt belyse problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn. Planprogrammet
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legger føringer for KU som framstilles sammen
med et planforslag i neste runde av
planprosessen. Da redegjøres det grundig for et
konkret forslag og konsekvensene dette vil
kunne få.
Figuren på neste sideved siden av gir en oversikt
over hvordan en formell planprosess for en
reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning forløper i Ringerike
kommune.
Basert på erfaringer fra andre planer av
tilsvarende omfang, vet man at det kan bli
endringer i prosessene underveis, for eksempel
hvis merknader medfører endringer av planen.
Da kan det bli aktuelt å utføre en ekstra
høringsrunde før endelig vedtak.
Det ble i april 2012 avholdt møte med Ringerike
kommune vedrørende Somma pukkverk.
Pukkverket har p.t. en dispensasjon for drift,
hvor det er forutsatt at det skal utarbeides
reguleringsplan innen 01.01.15. I januar 2014
settes dette arbeidet i gang. Det tas sikte på
fastsetting av planprogrammet i løpet av vår /
sommer 2014. Høsten 2014 ser man for seg å
legge fram et planforslag for området.

2.2

Oppstart av reguleringsplan som utløser krav
om KU
•Utarbeide forslag til planprogram

Politisk behandling av forslag til planprogram i
Hovedkomiteen for Miljø og Areal (HMA) og
Formannskapet, før:
•Formelt varsle oppstart
•Planprogram på høring med 6 ukers frist
•Innarbeide merknader som kommer inn

Planprogram fastsettes (vedtas) politisk av
formannskapet, etter først å ha vært
behandlet hos HMA.

Utarbeide planforslag med tilhørende
konsekvensutredning

1. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og Formannskapet
•Planforslag legges deretter ut på høring med 6
ukers høringsfrist
•Planen revideres i hht.merknader

Medvirkning

Lovverket gir klare føringer i forhold til
2. gangs politisk behandling av planforslaget
medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige
i HMA og Formannskapet, før
myndigheter og andre sentrale parter i saken blir
egengodkjenning i kommunestyret
varslet gjennom brev. I tillegg annonseres
planarbeidet i lokal presse, slik at også øvrige
har mulighet til å følge med og / eller komme med innspill til planarbeidet.
En standard planprosess for reguleringsplaner har flere runder der man ber om innspill. I første
omgang varsler man en oppstart, for å innhente merknader før man går i gang med utarbeiding av et
konkret forslag. Deretter vil man legge ut forslaget til offentlig ettersyn, og ved behov kan det være
aktuelt med flere slike høringsrunder.
Ringerike kommune bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut her. Planmaterialet vil også være tilgjengelig på
kommunens servicekontor. Adressen til nettsidene er www.ringerike.kommune.no og servicekontoret
holder til i Storgata 13 i Hønefoss.
I forbindelse med offentlig ettersyn legges det opp til å arrangere et åpent informasjonsmøte.
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6

Beskrivelse av dagens situasjon

Beliggenhet og adkomst

Somma pukkverk ligger nord i Ringerike kommune, nord for Hønefoss. Fra E16 tar man av mot
Samsjøen, og pukkverket ligger like ved Samsjøveien, ca 3 km fra E16.
Bruk av området

Området er avsatt til LNF. Det er ikke kjent at området har noen særskilt bruk annet enn pukkverket.
Men det kan antas at området / nærliggende områder benyttes som turområde for beboere og hyttefolk
i nærheten.
Vegetasjon og terreng

Dagens pukkverk ligger i nordøstre ende av en ås. Toppen av åsen ligger ca 240 moh. Samsjøveien
følger foten av åsen i sør og øst. Nord for åsen og pukkverket ligger Breitjern med en høyde 190 moh.
Bortsett fra masseuttaket er området skogdekt. Landskapet omkring er småkupert og skogdekt. Fra
E16 og mot Samsjøen er det en dalformasjon, og både mot øst og nordvest stiger landskapet opp mot
400-600 moh. Elva Somma renner fra Samsjøen og ut mot elva Begna / Ådalselva som renner langs
E16.

Over: Beliggenhet nord for Hønefoss.

Over: Ortofoto som viser Samsjøveien, åsryggen
med pukkverket i nordøst og Breitjern i nord.

Bebyggelse

Ved pukkverket og for området hvor pukkverket tenkes utvidet, er det ingen bebyggelse. Langs
Samsjøveien ligger det flere bolighus og småbruk. Nærmeste bebyggelse før pukkverket er ca 550
meter i luftlinje. Videre innover mot Samsjøen kommer man til hyttebebyggelse. De nærmeste hyttene
ligger ca 500 m i luftlinje fra pukkverket, nord for Breitjern.
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Over: Krysset på E16, hvor man tar av mot
Samsjøen.(Kilde: Google street view)

7

Over: Dagens uttak. (Foto: Bjørn Leifsen)

4

Om planforslaget som skal utarbeides

4.1

Mål for planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide og få vedtatt en reguleringsplan for Somma pukkverk, slik
at de kan fortsette driften innenfor de rammene som legges i reguleringsplanen. Det skal også
utarbeides en driftsplan for pukkverket.

4.2

Planavgrensning

Kartet på neste side viser området som det varsles oppstart for.
Ved dagens uttaksområde varsles det oppstart for hele åsen som pukkverket ligger i nordenden av,
avgrenset mot Somma i øst, Breitjern i nordøst og eiendomsgrense / myrdrag i nord og nordvest.
Mellom åsen hvor pukkverket ligger og E16, varseles et stort område som strekker seg fra og med
Samsjøveien og nordover. Dette området tas med for å kunne gjøre alternativsvurderinger for
adkomstvei inn til pukkverket. Det varslede området er på til sammen ca 1800 daa.
Varselet omfatter hele området som det skal gjøres vurderinger innenfor, både med tanke på uttaket og
adkomstvei. I løpet av planprosessen vil det vise seg hvilken avgrensning pukkverket får, samt at man
har som mål å komme fram til en løsning for ny adkomstvei for pukkverket.
Planforslaget som skal utarbeides vil avgrenses innenfor det varslede området, og vil trolig berøre et
langt mindre areal enn det varslede området.
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Over: Kart som viser området det varsles oppstart for.

4.3

Alternativer

0-alternativet

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for ulike alternativer. “0alternativet” er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke
blir gjennomført. I dette tilfellet vil et 0-alternativ være en situasjon uten fortsatt drift i pukkverket.
Øvrige alternativer

Som et ledd i planarbeidet vil man se på ulike alternativer til løsning for planområdet. I dette tilfellet
vil man blant annet se nærmere på alternativer for adkomst, omfang av uttaket i forhold til
omgivelsene, og hvilke arealformål som ønskes / bør legges inn i uttaksområdet.
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5

Overordnede rammer og føringer

5.1

Gjeldende reguleringsplaner

9

Området er uregulert. Reguleringsplaner i nærheten er Somma skytebane, som ligger en drøy km i
luftlinje sørvest for pukkverket, og hytteområder ved Samsjøen halvannen km i luftlinje øst for
pukkverket.

5.2

Pågående planarbeid

Ringerike kommune er i en prosess med rullering av kommuneplanens arealdel. Det er ikke sendt inn
innspill for endring av arealformål for Somma pukkverk.
Ringerike kommune opplyser at det i kommunal planstrategi for Ringerike kommune, samt
planprogram for revisjon av kommuneplanen er lagt opp til at det skal lages en temautredning om
mineralske råstoffer. Utredninga vil være en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i
kommuneplanarbeidet.
Formannskapet fattet 11.06.13 sak 91/13 følgende vedtak:
1 Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.
2 Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.
Kommunen ønsker å få bedre oversikt over eksisterende uttak. Kartlegginga vil danne et grunnlag for
avveiing av framtidige behov for masseuttak, og for å kunne avgjøre hvor uttakene bør lokaliseres for
å unngå konflikt med annen arealbruk i størst mulig grad.

5.3

Kommuneplaner

›

Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.2007
Dette er en overordnet plan som tar for seg viktige mål for kommunen i den perioden som planen
gjelder for. Kommunen har en målsetting om å være en god kommune for næringslivet. Videre er
bomiljø viktig og tilgang til friluftsområder er tatt med.

›

Kommuneplanens arealdel legger overordnede føringer for arealbruken i kommunen. I gjeldene
plan ligger området fra E16 og inn til Samsjøen inne som LNF. Ved Samsjøen er det avsatt
områder til fritidsbebyggelse. Nærmere E16 ligger det inne nåværende og framtidig
boligbebyggelse.

›

Energi og klimaplan, vedtatt 02.12.10
Klimaarbeidet i Ringerike kommune har en visjon om at «Ringerike skal være et forbilde innen
energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.» Planen
inneholder en rekke mål og tiltak for hvordan man kan oppnå dette.

›

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er
retningsgivende for prioritering av planoppgaver. Det fremgår tydelig av planstrategien at
næringsutvikling er et satsingsområde for kommunen.
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5.4
›

5.5

10

Overordnede fylkesplaner
Regional planstrategi for Buskerud 2009 – 2012, Buskerud Fylkeskommune
Dette er en strategisk plan med bakgrunn i utviklingstrekk og utfordringer i Buskerud, og det
fokuseres på 8 ulike satsingsområder. Næringsliv er et av disse.

Statlige føringer

›

RPR for samordnet areal og transportplanlegging
Et utdrag av mål med disse retningslinjene er
“Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig
perspektiv i planleggingen.”

›

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter planog bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling
etter plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal
være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.

›

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012

›

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser.

›

Forskrift om konsekvensutredninger

›

St. meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Beskriver miljøutfordringer som Norge står overfor de kommende årene.

›

Den europeiske landskapskonvensjonen har som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging
av landskap, samt å organisere europeisk samarbeid på disse områdene.

›

Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt 04.09.09 har til
hensikt å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, sikre mer
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene og sikre at kommunene
bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

›

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon
24.juni 2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i
planlegging. Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur,
verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og
oppvekstmiljø.

›

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
forurensning.
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6

Konsekvenser for miljø og samfunn

6.1

Generelt

11

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha
i forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal utredningen ta for seg avbøtende tiltak for
eventuelle negative konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli
gjort en sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger, samt en anbefaling basert
på dette.
Konsekvensutredningen skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før
gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for undersøkelser etter
gjennomføring av forslaget, med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av forslaget.
Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er kjent med,
og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen når man har et konkret planforslag.
Generell metodikk i konsekvensutredningen vil være følgende punkter, men framstillingen kan variere
avhengig av hva som er hensiktsmessig / aktuelt for det enkelte tema.

›
›
›

Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon
Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets konsekvenser i forhold til de ulike
utredningstema
Beskrive avbøtende tiltak

Noen tema vil bli utredet som egne notater / rapporter (vedlagt konsekvensutredningen), mens andre
kun vil bli utredet som en del av hovedrapporten (delkapitler). Dette vurderes underveis i prosessen
når omfang av de ulike temaene framkommer.

6.2

Næringsliv

Pukk og grus er en viktig ressurs for samfunnet. Ulike utbyggingsprosjekter er som regel avhengige av
å kjøpe inn gode steinmasser. For Somma pukk As er også pukkverket en avgjørende del av driften i
selskapet. Som en del av planforslaget vil det bli belyst hvilken virkning pukkverket har for
næringsliv.

6.3

Naturmiljø og biologisk mangfold

Planområdet er i hovedsak et LNF-område / naturområde. Naturmiljøet i området vil bli vurdert med
tanke på om det gir føringer for ny arealbruk av området. Virkninger for naturmiljøet som følge av
planforslaget vil bli utredet i konsekvensutredningen.
Fagreferanser vil bli sjekket og det vil ved behov bli gjennomført feltregistreringer for å sikre et godt
kunnskapsgrunnlag. Prinsippene i Naturmangfoldloven legges til grunn for utredning av konsekvenser
for naturmiljø og biologisk mangfold.
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6.4

12

Friluftsliv

Det er ved oppstart av reguleringsprosessen ukjent hvorvidt området for en utvidelse av pukkverket
benyttes til friluftsliv. Som en del av planarbeidet vil man innhente informasjon om bruken av
området. Det samme gjelder for områdene hvor man ser for seg en mulig ny adkomstvei fram til
pukkverket. Dette vil være med som grunnlag når man skal se på framtidig arealbruk og framføring av
vei.
Med boliger, hytter og naturområder i relativt kort avstand fra pukkverket, kan man anta at støy fra
pukkverket når områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon. Støy som følge av tiltaket vil bli
kartlagt som en del av konsekvensutredningen. Se kapittel 6.9.
Inngrep i natur og landskap kan også påvirke opplevelsen av i forhold til frilufts og rekreasjon, og
dette er forhold som vil bli utredet nærmere. Se kapittel 6.3 og 6.7.

6.5

Vassdrag

Elva Somma renner forbi planområdet, langs med Samsjøveien. Videre renner denne ut i Begna /
Ådalselva. En må gjennom planforslaget sikre at pukkverket ikke medfører uheldige konsekvenser for
vassdraget. Temaet omtales som en del av konsekvensutredningen.

6.6

Landskap

Et pukkverk er et landskapsinngrep og fremstår som et «sår» i landskapet så lenge det driftes og før
det istandsettes etter avsluttet drift. Langs Samsjøveien ligger bolighus, og veien forbi pukkverket er
adkomstvei til hytte- og naturområder. Som en del av planarbeidet må det vurderes hvordan tiltaket
tilpasses omgivelsene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere negativ landskapsvirkning skal
vurderes, og tiltak hjemles i planen.
Det bør benyttes 3D-modell og / eller fotomontasjer for å synliggjøre landskapsvirkning, og ulike faser
av pukkverket bør illustreres.

6.7

Trafikkvurderinger

Som beskrevet under kapittel 3 ligger pukkverket ved Samsjøveien, og denne veien benyttes som
adkomst til / fra E16. Trafikktall for Samsjøveien er ved oppstart uklart, men det ligger bolighus /
småbruk langs veien. Videre innover er Samsjøveien adkomstvei til hytte- og turområder omkring
Samsjøen. E16 har en ÅDT på ca 3800 på strekningen forbi (kilde: NVDB).
Det skal utarbeides en trafikkanalyse for å redegjøre de trafikale konsekvensene av forslaget. Analysen
skal beskrive hvilken betydning pukkverket har for trafikktall. Dagens og fremtidig trafikk skal
beskrives samt konsekvensene for trafikksikkerhet og trafikkavvikling.
Som en del av planarbeidet skal adkomstvei vurderes, fra Samsjøveien ved E16 og fram til
pukkverket. Dagens situasjon vil bli vurdert, samt at man skal se på muligheten for ny adkomstvei for
pukkverket. Dette for å unngå ulemper for beboere langs Samsjøveien.
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Forhold for myke trafikanter skal også vurderes i konsekvensutredningen.

6.8

Støy

I tilknytning til et pukkverk er det naturlig å vente støy både fra trafikk til og fra området, samt drift /
sprenging i uttaket. Som en del av planarbeidet vil dette bli utredet, og man vil gjennomføre
nødvendige støykartlegginger.
Støyutredninger utformes som rapporter med tilhørende kart som viser soner med ulike støynivå og
eventuelt kart som viser effekt av støyskjerming. Støytiltak omfattes av reguleringsbestemmelser.

6.9

Rystninger

Ved sprenging kan nærområder utsettes for rystninger. Dette er et tema som skal belyses i
konsekvensutredningen. Det vil bli gjort en vurdering av omfang av rystninger i forhold i til gjeldende
standarder / retningslinjer på dette området. Dersom det vurderes som hensiktsmessig kan det utføres
målinger for å dokumentere faktiske forhold. Avbøtende tiltak for å redusere ulempen skal beskrives
og eventuelt tas inn i bestemmelsene.

6.10

Teknisk infrastruktur

Innenfor området som er aktuelt for masseuttak er det i dag ikke kjent at det er teknisk infrastruktur
som er i direkte konflikt med en utvidelse av pukkverket. For det øvrige varslede området, hvor man
vil se på alternativer for adkomstvei, går det blant annet ledningsnett. Videre er det kjent å være flere
private drikkevannskilder i nærområdet.
Som en del av planarbeidet vil man innhente data over eksiterende teknisk infrastruktur i området.
Dette vil være en del av grunnlaget når man skal vurdere ulike løsninger.
Konsekvensutredningen vil ta for seg eventuell innvirkning / endringer på eksisterende nett, som følge
av planforslaget, og avbøtende tiltak skal beskrives. I plankartet og bestemmelser vil man legge inn
nødvendige hensynssoner og bestemmelser knyttet til teknisk infrastruktur.

6.11

Overvannshåndtering

I planforslaget vil det redegjøres for løsninger for lokal overvannshåndtering.

6.12

Geotekniske forhold og grunnvann

Som en del av planarbeidet skal det gjøres en vurdering av geotekniske forhold og grunnvann.
Eksisterende kart som viser grunnforhold innhentes, og ut fra dette må det vurderes behov for nærmere
undersøkelser.
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6.13

14

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljø skal vurderes i konsekvensutredningen. Buskerud Fylkeskommune
varsles om planarbeidet for at de skal kunne oppfylle undersøkelsesplikten de har i henhold til Lov om
kulturminner § 9. Det antas at fylkeskommunen vil gjøre en befaring av området.
Fylkeskommunen vil etter befaring utarbeide en rapport, som konsekvensutredningen vil gjengi fra.
Ved funn av eventuelle kulturminner vil disse bli vurdert i sammenheng med øvrige tema når man skal
utarbeide et planforslag for området.

6.14

Jord- og skogbruk

Området et avsatt til LNF i kommuneplanen. Både området for uttaksområdet med planlagt utvidelse,
og området for ny adkomst, berører ikke dyrka mark, men kan legge beslag på områder for skogdrift.
Konsekvensutredningen vil ta for seg hvilke følger planforslaget vil ha for jord- og skogbruk.

6.15

Barn og unge

Barn og unge er en gruppe som skal i varetas særskilt i planprosesser. I arbeid med planforslaget vil
det framkomme om området brukes av barn og unge. Generell sikkerhet for barn må også vurderes.
Barn og unge ferdes ofte som “myke trafikanter” og dette er en gruppe som vil bli ivaretatt når
trafikkløsninger skal diskuteres under temaet trafikk.

7

Risiko og sårbarhet (ROS)

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke sårbare forhold / objekter som kan forbindes med
reguleringsplanen. Analysen skal avdekke forhold som kan medføre en uakseptabel risiko for
menneske, miljø eller materiell. ROS-analysen skal identifisere hendelser, og vurdere sannsynligheten
for disse, samt tilhørende konsekvens. Ved identifisering av uakseptabel risiko vil det være vesentlig å
utarbeide forebyggende tiltak.
Analysen vil være basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i “Veileder i bruk av kommunale
Risiko- og Sårbarhetsanalyser”, utarbeidet av Direktoratet for sivilt beredskap i 2003, samt
"Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet" fra 2008.
I tillegg vil det bli anvendt utarbeidede sjekklister, spesielt sjekkliste angitt i ”Veileder. GIS i
samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlands-prosjektet, 2005” (Statens kartverk/DSB).
ROS-analysen vil bli utført på bakgrunn av tilgjengelige dokumenter som er av betydning for arbeidet
med reguleringsplanen. Aktuelle dokumenter i forbindelse med denne reguleringsplanen vil kunne
være trafikkvurderinger, støyvurdering, rasfare, geotekniske forhold og vurdering av natur og
biologisk mangfold
Selve ROS-analysen gjennomføres når alle grunnlagsdokumenter foreligger, men det vil underveis i
planprosessen være aktuelt å se på enkelte tema, med tanke på mulig arealbruk i området.
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Analysen vil bli gjennomført i følgende trinn:
1. Identifisering av sårbare objekter
2. Identifisering av relevante hendelser som kan representere en risiko
3. Sannsynlighet for hendelsene
4. Konsekvenser av hendelsene
5. Sammenstilling av risiko
6. Forslag til risikoreduserende tiltak
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Vinteren 2013 gikk Somma pukkverk i gang med detaljregulering av sitt pukkverk i Somdalen, Ringerike
kommune. COWI er engasjert for å bistå med prosess og utarbeiding av nødvendige plandokumenter.
Planarbeidet omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger, og det ble utarbeidet et planprogram for
reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning (KU).
Oppstart for planarbeidet ble sendt ut 19.03.14, og samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden fram til 09.05.14. Berørte parter ble varslet gjennom brev, og planmaterialet har vært
tilgjengelig på kommunens nettsider.
I det følgende oppsummeres og kommenteres de innspillene som har kommet i løpet av høringsperioden.
Fra

Oppsummering av innspill

Thor Bergsund
Aasen

Har ingen bemerkninger til utvidelse og drift av
Somma pukkverk.

Samsjøveien,
veiforening

Opplyser at Samsjøveien (skogsbilveien) nyttes som
atkomst fra kommunal vei til pukkverket. Det er
inngått avtale med Lars Groseth om bruk av
skogsbilveien i forbindelse med drift av pukkverket.
Veiforeningen har ingen bemerkninger til
detaljplanlegging og utvidelse av nåværende drift av
Somma pukkverk.

Ringerike
kommune Trafikkrådet

Trafikkrådet tar varsel om oppstart og forslag til
planprogram for detaljregulering til orientering.

Magne Raastad

Raastad går imot fortsatt drift og utbygging av
Somma pukkverk.
Raastad eier eiendommen gnr/bnr 101/275. Han fikk
ikke deltatt på infomøtet 2.4.14 og han er derfor
usikker på hvor ny atkomstvei vil bli bygget.
Det er boret brønn for drikkevann rett over
Samsjøveien 101, ca 13 meter fra veiskulderen.
Raastad er bekymret for om denne blir ødelagt av
utbyggingen og tungtrafikken.
Støy, støv og trafikkfarlige situasjoner vil påvirke
miljøet kraftig langs Samsjøveien. Det er mange barn
som går til og fra skolebussen, samt lek og aktivt
uteliv langs veien, dette må hensyntas i en planlagt
utbygging. Området har i alle år vært et attraktivt
uteområde for sopp- og bærplukking, skiturer og
mosjonering.

Mattilsynet,
distriktskontoret
for Hadeland/

Mattilsynet viser til generelt forbud mot forurensing
av vannforsyningssystem i forskrift om
vannforsyning og drikkevann § 4
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Kommentar

Trase for ny adkomstvei vil
bli avklart gjennom det
videre planarbeidet, og
resultat av faglige
vurderinger av flere tema
vil kunne bli førende for
plassering av ny vei.
Drikkevannskilder må
hensyntas i det videre
planarbeidet, og dette
presiseres i revidert
planprogram.
Støy, trafikk, forhold for
barn og unge og
friluftsbruk er tema som
skal utredes.

Drikkevannskilder må
hensyntas i det videre
planarbeidet, og dette
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Ringerike

(Drikkevannsforskriften). I planarbeidet må det tas
hensyn til eventuell eksisterende vannverk, private
vannforsyninger, samt vannkilder som er tiltenkt
bruk som drikkevannskilde i framtiden.

presiseres i revidert
planprogram.

May Britt
Bentzen Haugen

Er nærmeste nabo til pukkverket, og har en del plager
når de sprenger fjell. Salvene må reduseres. Er
bekymret for setningsskader i muren på huset.

I revidert planprogram tas
det inn at det må gjøres
vurderinger av rystninger
som følge av sprenging.

Eiendommen har borrevann, og de er bekymret for
vannforsyningen og for at vannet skal forsvinne.
Bortsett fra de ovenstående kommentarene har
Haugen ikke noe imot driften av pukkverket.

Fylkesmannen i
Buskerud

Fylkesmannen vil i utgangspunktet anbefale at
masseuttak vurderes på et overordnet plannivå der
lokalisering, behov og konsekvenser kan sees i
sammenheng. Kommunen er i gang med en slik
utredning som grunnlag for arbeidet med rullering av
kommuneplanens arealdel. I arbeid med KU bør
lokaliseringen vurderes ut fra nasjonale føringer om
samordnet areal- og transportplanlegging og ønsket
om redusert transportarbeid og utslipp av
klimagasser. Forholdet anbefales noe bedre
synliggjort i planprogrammet.
Planprogrammet viser i tilstrekkelig grad sentrale
overordnede føringer som er relevante og som må
legges til grunn for det videre planarbeidet. De
viktigste miljøfaglige utredningstemaene er tatt med i
planprogrammet.

Drikkevannskilder må
hensyntas i det videre
planarbeidet, og dette
presiseres i revidert
planprogram.
Gjennom administrativ og
politisk behandling før
varsel om oppstart har
kommunen fastslått at det
kan settes i gang
planarbeid.
Retningslinje for
«Samordnet areal- og
transport- planlegging» er
lister opp under
overordnede rammer og
føringer, og vil ligge til
grunn for vurderinger av
tiltaket.

I forslaget til planprogram er det vist til at
prinsippene i Naturmangfoldloven skal legges til
grunn for utredningene. Fylkesmannen minner om at
det i denne forbindelse må redegjøres konkret for
hvordan prinsippene i §8-12 er vurdert og fulgt opp.

Tema naturmangfold skal
utredes, og det vil bli
utarbeidet en rapport som
redegjør for prinsippene i §
8-12 i Naturmangfoldloven,

I planprogrammet legges det stor vekt på å begrense
de landskapsmessige konsekvensene, bl.a. ved
utforming av steinbruddet og innregulering av
skjermsoner. Det må også legges vekt på å sikre en
etappevis og god istandsetting. Kommunen må i den
forbindelse vurdere om det bør stilles rekkefølgekrav
om istandsetting av deler av tidligere uttak eller
etablering av skjermingssoner før nye områder kan
tas ut.

Rekkefølgebestemmelser
vil bli vurdert ved
utarbeiding av planforslag,
og i dialog med Ringerike
kommune.

Friluftsliv er også et viktig tema i det videre

Tema støy og friluftsliv
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planarbeidet og utredningene skal omfatte steinbrudd, skal vurderes, og vil bli sett
atkomstveier og støyforhold i friluftsområdene.
i sammenheng.
Det må gjennomføres en nærmere vurdering av
forhold knyttet til ulemper for omgivelsene i form av
støy-, støv og vibrasjoner ved sprengning.
Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig
bebyggelse må ivaretas i tråd med retningslinjer for
støy i arealplanleggingen - T1442/2012, og § 30-7 i
Forskrift om begrensning av forurensninger.
T1442/2012 gjelder både støy fra transport og
virksomheten. Evt. tiltak må innarbeides i planen. For
å unngå ulemper for beboere ved transport med tunge
kjøretøy skal det som en del av planarbeidet utredes
alternative atkomstløsninger. Reguleringsbestemmelsene bør angi driftstider både for selve
virksomheten og massetransporten.
Virksomheten må ikke ha negative konsekvenser for
vassdrag i form av inngrep eller forurensning. Det
vises til st. meld. Regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand og videre til § 1-8 i plan- og
bygningsloven, angående hensyn til kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og allmenne interesser i 100
meters beltet langs vassdrag. Det vises også til
kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud
langs vassdrag.
Fylkesmannen minner videre om kravene i kap. 30 i
Forskrift om begrensning av forurensinger, som
gjelder uavhengig av reguleringsbestemmelsene. I
følge § 30-11 må den ansvarlige sende melding til
Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten i
god tid før vesentlige endringer eller utvidelse av
virksomheten iverksettes. Fylkesmannen vil på
bakgrunn av meldingen avgjøre om virksomheten må
ha særskilt utslippstillatelse.
Jorunn M.
Gundhus

Er hytteeier på Samsjøen og har ikke mottatt
planprogram. Masseuttak er i strid med LNFområder, spesielt natur- og friluftsformål. Området
rundt Samsjøen er et relativt stort hytteområde.
Hennes erfaringer i den tiden pukkverket har vært i
drift har vært problemer med støy. Det har vært
aktivitet på kvelder og i helger. Gundhus spør hva en
utvidelse av uttak på nå ca. 10 000 fm3 faste masser
til en permanent uttak for salg i en langt høyere
størrelsesorden vil innebære.
Ifbm med dispensasjonssøknad skal det være
utarbeidet støykart (ikke vedlagt planprogram). Evt.
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Gjeldene lovverk og
retningslinjer vil blir lagt til
grunn for vurdering av
tema støy. Ved behov for
avbøtende tiltak vil dette bli
tatt inn i bestemmelsene.
Alternativ adkomstvei for
pukkverket er en sentral del
av det videre planarbeidet.
Driftstider vil bli vurdert i
fht støy og hensyn til
naboer.
Tema vassdrag, friluftsliv,
landskap og kulturmiljø
skal utredes, og avbøtende
tiltak inngår som en del av
KU.
Kommunen vil ta stilling til
planforslaget i forhold til
deres bestemmelser om
byggeforbud, dersom
planforslaget blir i konflikt
med dette.
Tiltakshaver må forholde
seg til gjeldende lovverk,
selv om dette ikke inngår i
reguleringsbestemmelser.
Dette gjelder bl.a.
forurensning.
Kommunen har tatt ut
naboliste og vurdert hvem
som skal varsles pr brev.
At området ligger som LNF
utløser krav til
konsekvensutredning, og
konsekvenser av
planforslaget skal utredes i
henhold til planprogram og
følge som en del av
planforslaget.
Tidligere støyutredning vil
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eksisterende støykart skulle gjennomgås av COWI
for å avdekke behov for ny vurdering. COWI er
ansatt av selskapet Somma pukkverk for å bistå ifbm
planprosessen. Gundhus spør om dette i dette tilfelle
er «bukken til å passe havresekken».
Gundhus krever som en minimumsløsning at det blir
gjennomført en ny, grundig og nøytral utredning av
støy iht. T1442/2012 retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen. Dette innebærer
støysonekart (gul og rød sone) og evt. avbøtende
tiltak.
Bente Fegri, på
vegne av flere
naboer

Det ble ikke gitt noe varsel når Lars Groseth startet i
2007, siden det var tenkt til eget bruk. Det ble ikke
informert når pukkverket ble overdratt til Ådal
landbruksservice AS, som medførte betydelig mer
støy og trafikk.
Fegri stiller seg positiv til evt. ny atkomstvei til
pukkverket. Fram til ny atkomstvei til pukkverket er
ferdigstilt, må de de myke trafikantene ivaretas, da
med 40 km fartsgrense og fartsdumper i
Samsjøveien.
Vedlagt uttalelsen var Utskrift fra møtebok i
Ringerike trafikkråd 28.11.07, sak 11/07.

Buskerud
Fylkeskommune
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bli vurdert, og eventuelt
supplert / gjennomført på
nytt hvis det er behov for
dette.
En konsekvensutredning
skal være en nøytral
vurdering, og vurdering av
konsekvenser vil ikke
påvirkes av at Somma pukk
har engasjert COWI for å
utarbeide planforslaget.
Prosess tidligere i saken er
det Ringerike kommune
som har hatt ansvar for, og
det er kommunen som
eventuelt må kommentere
innspill knyttet til dette.
Eventuelle rekkefølgekrav
knyttet til ny adkomstvei
vil bli vurdert som en del
av planforslaget. Det kan
omfatte tiltak på
eksisterende vei inntil ny
vei er på plass.

Automatisk fredete kulturminner:
Fylkeskommunen kjenner til flere gravfelt som ligger
i den sørlige ytterkant av planområdet.
Fylkeskommunen kan ikke uttale seg om denne
bosetningen eller evt. andre automatisk fredete
kulturminner i området før de har foretatt
kulturminne- registreringer. Det vises til Lov om
kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelses- plikten
ved planlegging av offentlige og større private tiltak.
Det er en fordel om registreringen foretas på
varselstadiet for å unngå konflikter senere i
planprosessen. Registreringer må foretas på bar og
frostfri mark. Utgifter til granskning må dekkes av
tiltakshaver, jf lovens § 10. Tidsbruken for den
arkeologiske registreringen, inkludert reise-, for- og
etterarbeid er beregnet til 300 timer. Dersom
uforutsette forhold medfører forlenget registrering og
dermed økte utgifter for tiltakshaver, vil man varsle
om dette.

Det er varslet et relativt
stort område for å vurdere
trase for eventuell ny
adkomstvei. Dette har trolig
medført det omfattende
arbeidet som BFK legger
opp til for å registrere
kulturminner.

Utviklingsavdelingen ber om tilbakemelding og
skriftlig aksept på deres budsjett dersom befaring
ønskes på varselstadiet. Dersom man velger å utsette

Registrering av
kulturminner vil man ha på
plass før planen kan
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Det vil bli vurdert om
området kan få en redusert
avgrensning når man får
sett litt nærmere på mulige
traseer. BFK vil få en
tilbakemelding på sin
merknad, og blir da bedt
om til å sette opp et revidert
arbeidsomfang hvis
området begrenses noe.
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registreringen til planen er ute på offentlig ettersyn,
kan dette forsinke saksgangen fram mot endelig
kommunalt vedtak.
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sluttbehandles.

Nyere tids kulturminner:
Planområdet er stort og omfatter i hovedsak utmark.
Langs grensa i sør ligger en del mindre bruk, utskilt
fra Somdalsgårdene. Det er sannsynlig at det er
kulturminner tilknyttet jordbruk, som gammel
kulturmark, rydningsrøyser, steingjerder, eldre veier
og stier utenfor nåværende innmark. På eiendommen
Somdalen Midtre er det fire SEFRAK registrerte
bygninger, og på Lystig er det en SEFRAK registrert
bygning.
Det er sannsynlig at det finns rester etter sager,
kverner, dammer og andre kulturminner tilknyttet
tømmerfløting i elva Somma.
Fylkeskommunen kommer tilbake med en samlet
uttalelse om kulturminner etter at den arkeologiske
registreringen er fullført.
Somdalen Vel

I møte i Somdalen vel 7.5.14 ble det vedtatt at
kommunen må arbeide for trafikksikkerheten langs
Samsjøveien. Barn og myke trafikanter har en utsatt
vei å ferdes på, dette skyldes økt trafikk som følge av
hyttebygging og tungtransport. Somdalen vel ber
kommunen om utbedring og gang- og sykkelvei
langs Samsjøveien.

Rolf Sæther

Opplyser om frustrasjon blant lokalbefolkningen når
det gjelder Somma pukkverk. Området er et populært
bade- og turområdet på Ringerike. Ber om støy og
støvrestriskjoner allerede fra starten. Dette må
kontinuerlig kontrolleres av uavhengige. Er også
bekymret over økt trafikk.
Planen må tas ut der det er et stort
grunnvannsområde.

Tema støy, friluftsliv og
trafikk skal utredes. En
konsekvensutredning skal
være en nøytral vurdering,
og vurdering av
konsekvenser vil ikke
påvirkes av at Somma pukk
har engasjert COWI for å
utarbeide planforslaget.
Hensyn til drikkevann og
grunnvann presiseres i
planprogrammet og vil bli
utredet.

Svein Eddy
Ludvigsen

Er en av pukkverkets nærmeste naboer og har
sammen med flere andre drikkevannskilde fra en
bekk som kommer fra våtmarksområde vest og som
renner under Samsjøveien ved betalingsbommen. Er
bekymret for å miste vanntilførselen/ forurensning i
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Drikkevannskilder må
hensyntas i det videre
planarbeidet, og dette
presiseres i revidert
planprogram.
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vannet som følge av opparbeiding av ny atkomst til
pukkverket.
Ludvigsen har barn som skal bruke Samsjøveien
til/fra skole, og ber om at det tas hensyn til barn og
myke trafikanter i det videre arbeider.

Tema trafikk, støy og barn
og unge skal utredes.

Setter videre spørsmålstegn ved pukkverket og
hvordan dette vil påvirke verdien på eiendommene i
området, særlig grunnet trafikk og støy.

Konsekvensutredningen har
til hensikt å avdekke
konsekvenser for miljø og
samfunn som følge av et
tiltak.

Ringerike
kommune v/
kommuneoverle
gen

Viser til Folkehelseloven, kap. 3 – Miljørettet
helsevern med tilhørende helsvernforskrift.
Masseuttak kan erfaringsmessig medføre
helsemessige ulemper for folk i nærområdet, oftest i
form av støv- og støyplager, trafikksikkerhet, spesielt
for barn til og fra skole og under lek på fritiden, samt
bekymring for bortfall eller forurensning av private
grunnvannsbrønner. Gjennom detaljregulering og
driftsplaner for masseuttak anser kommuneoverlegen
at ulemper for folk kan forebygges.

Konsekvensutredningen har
til hensikt å avdekke
konsekvenser for miljø og
samfunn. Temaene som er
lister opp i merknaden vil
bli utredet, og avbøtende
tiltak tas inn i planen.

Berit Skovly

Støyplager:
Skovly har hytte litt nord for Breitjern.
Hytteeierne her er svært berørt av eksisterende
virksomhet i form av støyplager. Det er ikke ønskelig
for hytteeierne at slik virksomhet blir etablert og
utvidet i nærområdet. Det vil redusere hyttenes
tilgjengelighet til naturen og rekreasjonsmuligheter
grunnet støyforurensing. Skovly opplyser videre om
støyforurensende aktivitet ved pukkverket også
utover hverdager mellom kl. 07.00-16.00, som er
spesifisert i vedtak om midlertidig dispensasjonen av
15.08.2012.
Revisjon av kommuneplanen:
Hytteeierne har hatt forståelsen av at kommunen ville
avvente revisjonen av kommuneplanen når det
gjelder slik virksomhet som Somma pukkverk
representerer. De er overrasket over at Ringerike
kommune nå vil igangsette oppstart av planarbeid
med sikte på godkjenning av en evt. forlengelse og
utvidelse av pukkverket før temautredningen og
kommuneplanen foreligger.
Tidligere saksbehandling:
Skovly har kommentarer til tidligere saksgang og til
midlertidig dispensasjon gitt av Ringerike kommune
15.08.2012. Skovly referer til den samla vurderingen.
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Tema støy vil bli utredet.
Driftstider vil bli vurdert i
fht støy og hensyn til
naboer.

Oppstart av planarbeidet
ble behandlet av
kommunen, og man fikk
klarsignal for å gå i gang
med planarbeidet.

Tidligere saksbehandling er
det Ringerike kommune
som må svare for, og dette
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Det er kun forhold knyttet til landbruksinteressene
som er vektlagt ved godkjenning. Hva med alle de
andre konsekvensene en slik virksomhet vil berøre,
jf. Krav om konsekvensanalyse?
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ligger utenom dette
planarbeidet.

Videre vises det til rådmannens samlede vurdering i
saken. Her anbefales oppstart av planarbeid med
begrunnelse i at pukkverket er et etablert uttak som
allerede er i drift i dag, og at det er en fordel å
fortsette igangværende tiltak, i stedet for å åpne nye
områder. Skovly mener det er merkelig at man
begrunner anbefalingen med oppstart av planarbeidet
med at pukkverket allerede er godt etablert og i drift,
når de berørte parter, enten det er huseiere eller
hytteeiere ikke på noe tidspunkt har blitt forelagt og
kunnet uttale seg i 2007 eller 2012.

Bjørn Olav
Bråten

Som hytteeier forutsetter Skovly at Ringerike
kommune, dersom planarbeidet igangsettes, ivaretar
også deres interesser i den videre prosessen, spesielt
ifbm. «kravspesifikasjon/innholdet» til
konsekvensutredningen og vurdering av funnene.

Utredninger skal være i
henhold til
planprogrammet, og
planprogrammet fastsettes
(vedtas) av kommunen.

Merknad til midlertidig dispensasjon:
Mener at dispensasjon ble gitt på feilaktig grunnlag,
grunnet lite informasjon til beboere, mangel på
nabovarsel og at Samsjøveien ikke er sikret for myke
trafikanter. Veien er i dårligere forfatning i dag enn
for tre år siden.

Tidligere saksbehandling er
det Ringerike kommune
som må uttale seg til, og
temaet ligger utenom dette
planarbeidet.

Merknad til planprogram:
Pkt. 6.2 - Næringsliv: Ser ikke at det er store
byggeaktiviteter i nærområdet som har behov for
pukkverk. Frakting av masser sydover for Hønefoss
er negativt i et miljøperspektiv. Kan ikke se at
pukkverk gir en gevinst for næringslivet i Somdalen
og tilhørende områder, unntatt bortleier og drifter av
pukkverk.
Pkt. 6.3 – Naturmiljø- og biologisk mangfold: Mener
grunneier har vært kommunens opplysningskilde når
det gjelder biologisk mangfold og at han er inhabil i
saken.

Naturmiljø vil bli vurdert i
konsekvensutredningen, og
dette gjøres uavhengig av
tidligere vurderinger.

Pkt. 6.4 – Friluftsliv: Ny atkomstveg til pukkverket
vil kunne blokkere veg mellom masseuttaket og
lagringsplass. Denne er brukt som lokal turvei og
ferdselsvei for dyr. Går også skiløype gjennom
området som blir berørt av ny atkomstvei..

Ferdselsveier for dyr og
mennesker, og skiløyper, er
forhold som kan innvirke
når man skal finne trase for
ny adkomstvei. Dette vil bli
vurdert i det videre
planarbeidet.

Pkt. 6.5 – Vassdrag: Det er ikke ønskelig at det
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kommer forurensing i Somma eller andre
drikkevannskilder i nærheten. Våtmarksområde
vest/bekken er drikkevannskilde for flere lokale
husstander og flere husstander i Samsjøveien har
boret etter vann. Mellom Somdalskollen og
Samsjøveien ligger en mo som må ihensyntas ved
bygging av atkomstvei.
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Drikkevannskilder må
hensyntas i det videre
planarbeidet, og dette
presiseres i revidert
planprogram.

Pkt 6.7 – Trafikkvurdering: Trafikken på
Samsjøveien er stigende, bl.a. grunnet hyttetrafikk.
Mener det er uforsvarlig at det legges opp til økt
tungtrafikk (Bråten anslår 20-22 lass pr arbeidsdag)
til grustaket. Samsjøveien er smal, i dårlig stand og
brukes av skolebarn.
Mener det bør anlegges et retasjonsfelt på E16 før
man svinger inn på Samjsøveien for å gi et mer
oversiktlig og trafikksikkert kryss her.

Tema trafikk skal utredes
som en del av planarbeidet,
og man vil se på trafikktall,
veistandard, mm.
Avbøtende tiltak vil være
en del av utredningen.

Pkt. 6.8 – Støy: Mener støymåling i området er
vanskelig grunnet værdrag og gjenklang i åsene
omkring. Behøver ikke være de som bor nærmest
pukkverket som er mest plaget av støy, dette grunnet
værdragene.

Tema støy vil bli utredet.

Pkt. 6.9 – Teknisk infrastruktur: Er ønske om strøm
fra flere hytteeiere i området. Bør tas kontakt med
RIK for å få en oppdatering på fremdriften for mulig
strøm mot Samsjøen (mulig høyspent).

Tema teknisk infrastruktur
skal utredes, og det vil være
naturlig ha dialog med RiK
dersom vi ser at deres
anlegg berøres.

Pkt. 6.10 – Overvannshåndtering: Ihensynta f.eks.
utslipp av olje fra maskineri.
Pkt. 6.11 - Geotekniske forhold: Forhold som kan
ramme naboer er lokal vannkvalitet, utglidning av
tomter og veier, dette grunnet rystelser fra
sprengning.
Pkt. 6.12 – Kulturminner og kulturmiljø: I nærheten
er det spor etter tømmerfløting i Somma, og en eldre
ferdselsåre mellom Svimpedalen og skytebanen
(brukes av tur- og skigåere)
Pkt. 6.13 – Jord og skogbruk: Opprustning av
Samsjøveien kan komme i konflikt med dyrket mark.
Pkt. 6.14 – Barn og unge: Mange myke trafikanter i
området som blir rammet av økt tungtransport.
Skoleunger går og sykler langs veien. Skolebuss går
ikke her da busseselskapet mente veien var for dårlig.
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Planforslaget vil redegjøre
for overvannshåndtering.
Risiko for forurensing er
noe som vil komme inn
under ROS-analysen som
skal utarbeides.
I revidert planprogram tas
det inn at det må gjøres
vurderinger av rystninger
som følge av sprenging.
Buskerud Fylkeskommune
vil komme med en uttalelse
vedr kulturminner, og dette
vil inngå som en del av
planarbeidet.
Tema jord- og skogbruk,
samt barn og unge, skal
utredes.
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Eget pkt: Økonomisk belastning: Ved kommersiell
drift av pukkverket vil de berørte eiendommene falle
i verdi, og de som vil selge/flytte vil lide økonomisk
tap.
Direktoratet for
mineralforvaltni
ng (DMF)

Statens
vegvesen –
Vegavdeling
Buskerud

Etter DMFs vurdering er det viktig å redegjøre for at
det finnes et ressursgrunnlag for drift, deriblant at
forekomsten er tilstrekkelig undersøkt i det planlagte
utvidelsesområdet og den er egnet til planlagt
bruksformål. DMF gjør oppmerksom på at drift ikke
kan settes i gang i utvidelsesområdet før
driftskonsesjon er på plass. DMF har på dette stadiet i
prosessen ingen øvrige kommentarer.

Det vil bli redegjort for
ressursen som en del av
planforslaget.

SVV viser til planprogram pkt. 6.7 Trafikkvurderinger, der det opplyses at det skal
utarbeides en trafikkanalyse for å redegjøre for de
trafikale konsekvensene av forslaget. Som en del av
planforslaget skal atkomstvei vurderes. Det vil kunne
være aktuelt med ny atkomstvei til E16, slik SVV
forstår planprogrammet. SVV uttaler at det iht.
Fylkesplan for avkjørsler og byggegrenser langs
riksveinettet i Buskerud er meget streng
strenghetsgrad fht avkjørselsspørsmål i det aktuelle
området for E16.

Det vurderes ny adkomstvei
fra Samsjøveien, ved E16,
og fram til pukkverket. Det
er ikke tenkt nytt kryss på
E16.

Videre viser SVV til sin uttalelse til midlertidig
dispensasjon for pukkverket, datert 23.7.12, med
følgende kommentarer:
- For SVV er det tilkobling til overordnet
vegnett og trafikksikkerhet som er de viktige
temaer i en slik sak. Ut fra vår forståelse av
saken er det planlagte tilknytningspunktet til
E16 ved avkjøringen til Samsjøen.
- Krysset er opparbeidet med venstresvingfelt i
primærveien og dråpe i sekundærveien og er
etter vår vurdering godt rustet til å håndtere
den økte trafikken som følge av det omsøkte
tiltaket.

Det vil bli vurdert om
planforslaget er i tråd med
grunnlaget for
dispensasjon. Det vil i så
tilfelle ikke bli gjort ny
vurdering av krysset. Ved
endrede trafikktall som
følge av utvidet pukkverk,
vil man utrede om E16krysset har tilstrekkelig
kapasitet.

SVV har følgende standardsvar ifbm. oppstart av
planarbeid: Området berører E16, og det er viktig at
områder for ny utbygging er vurdert i en større
sammenheng med hensyn til på samordnet areal- og
transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan. Regulering av ny virksomhet
medfører vanligvis økt trafikkbelastning av kryss og
avkjørsler og de trafikkmessige virkningene av
planen må dokumenteres nærmere. I den grad planen
medfører nødvendige endringer av veg- og
trafikkforhold på riksvegen må dette tas vare på i

Retningslinje for
«Samordnet areal- og
transport- planlegging» er
lister opp under
overordnede rammer og
føringer, og vil ligge til
grunn for vurderinger av
tiltaket.
Ringerike kommune har
gitt klarsignal for oppstart
av planarbeidet, selv om det
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Pukkverket driver i dag på
dispensasjon, og det vil bli
søkt konsesjon på grunnlag
av reguleringsplan.
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planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt
gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt
kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering
av tiltak på riksveien og avvik fra vegnormalene må
dokumenteres.
Normal byggegrense for riks- og fylkesveier er 50 m.
Byggegrense for riksveien på det aktuelle stedet er
utvidet til 100 meter, og skal mellom annet vurderes
ifht støysituasjonen på det aktuelle stedet.

ikke ligger inne i
kommuneplan.
Planforslaget skal som
følge av dette
konsekvensutredes.

Det forutsettes ny uttalelse fra SVV ifbm. offentlig
ettersyn.

SVV vil få planforslaget
tilsendt ved offentlig
ettersyn.
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Byggegrenser vil bli lagt
inn i planforslaget.

0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1.
GANGSBEHANDLING
Arkivsaksnr.: 14/1772

Saksnr.:
70/14
/

Arkiv: L12

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Møtedato
05.06.2014
17.06.2014

Forslag til vedtak:

1.

Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

2.

Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Ved vedtak av områderegulering for Øvre Hønengata øst, tas det sikte på å oppheve de
deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. Dette gjelder følgende
planer:
 11-Norderhov, 30.10.1942.
 12-Hønen II, 10.01.1944.
 13-Hønen II, 13.06.1946.
 24-Hønenjordet, 30.10.1956.
 25-02-Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei, 30.06.1988.
 45-Hønenjordet, 11.07.1963.
 335-Fv35 Hønengata, 30.08.2012.
4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen vurderes nærmere hvilket formål
gnr/bnr 86/285, Scania, (felt I1 på plankartet) skal ha i framtida.
5. Dersom det i løpet av den tida kommunen jobber med å revidere kommuneplanen blir
avklart at det er realistisk å samle kornsiloen i Asbjørnsens gate, må det vurderes
nærmere om arealet i Industrigata kan avsettes til framtidig boligformål ( felt I2).
6. Avkjøring fra Industrigata (V3) til V1 må vurderes og detaljeres nærmere før
sluttbehandling.

Sammendrag
Hensikten med områdereguleringa er å tilrettelegge for en helhetlig utvikling av området,
med en blanding av bolig og næring. Planprogram for planarbeidet ble fastsatt i 2011, og nå
legges planforslag med konsekvensutredning fram for politisk behandling. Rådmannen ser
svært positivt på planforslaget, som vil bidra til utvikling i den nordlige delen av byen. Med
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bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune ønsker å videreutvikle Øvre Hønengata som et bydelssenter. Dette er i
tråd med føringene i gjeldende kommuneplan, hvor det blant annet står at Øvre Hønengata
skal primært ha funksjon som lokalsenter for den nordlige delen av byen. I 2010 inviterte
kommunen grunneiere, regionale myndigheter og andre interessenter i området til å
komme med innspill til ønsket utvikling av Øvre Hønengata øst. Grunneiere og
næringsdrivende i området ønsket også en utvikling. Med bakgrunn i dette ble det satt i
gang en planprosess for området.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å utvikle området videre med
forretning/næring med detaljvarehandel og boliger. Hovedmål for planarbeidet er fastsatt i
planprogrammet, kap. 4:
1. Forsterke Hønengata som bydelssenter/nærsenter for Hønefoss nord.
2. Legge til rette for økt næringsvirksomhet.
3. Miljømessig bærekraftig byutvikling.
Videre i planprogrammet er det angitt noen utviklingsprinsipper for hvert hovedmål.

Tidligere behandlinger og vedtak
 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet avgrensning av
områdereguleringa 14.02.2011, sak 21/11.
 Formannskapet vedtok oppstart av planprogrammet, samt høring og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram 23.08.2011, sak 134/11. Formannskapet vedtok
samtidig at alternativ 2 i planprogrammet (side 13) skal utredes videre, samt at det
tas sikte på å stille krav om felles planlegging for alle eiendommene i planområdet.
 Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 17.04.2012, sak 68/12.
 Muntlig orientering fra Halvorsen&Reine AS i hovedkomiteen , mars 2013.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Planområdet ligger på østsida av Hønengata, og er ett av tre områder i Hønefoss med
sentrumsfunksjoner (i tillegg kommer Sentrum og Dalsbråten/Eikli). Det er i dag
næringsvirksomhet i området, blant annet dagligvarehandel, bensinstasjon,
lastebilverksted, kontorer, kornsilo og diverse forretninger. Planområdet er omgitt av boligog næringsområder, samt Hønengata og jernbanen. Det er behov for en estetisk
oppgradering av området, som i dag er dårlig utnytta og har et rotete preg.

Planforslaget
Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst er mottatt fra Halvorsen&Reine AS, på
vegne av Hønefoss nord eiendomsutvikling og Coop Østafjells SA.
Planforslaget som foreligger til behandling består av.
- Plankart i målestokk 1:1000, datert 16.05.2014. Se vedlegg 1.
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Forslag til reguleringsbestemmelser datert 22.05.2014. Se vedlegg 2.
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 22.05.2014. Se vedlegg 3.

Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av planforslaget og konsekvensutredning. Det er
utarbeida flere delrapporter, og disse følger som vedlegg til hovedrapporten. I kapittel 8 er
konsekvensutredningen oppsummert og sammenstilt. Konklusjonen er at planforslaget har
en "middels positiv konsekvens, og at planforslaget dermed kan anbefales".
Planforslaget legger opp til næring i området nærmest Hønengata, og boliger videre østover
langs jernbanen. Hønefoss Nord eiendomsutvikling ønsker å utvikle boliger kombinert med
næring i BFK, og boliger videre østover. I BFK foreslås det en høyde på 24 m, mens byggene
videre østover foreslås med en fallende høyde. Dette vil utgjøre om lag 240 boenheter, i
tillegg til boenheter i BB3 og eventuelt framtidig boligutvikling i I2. Det tas sikte på å starte
utviklingen i området nærmest Hønengata (BFK), og fortsette videre østover.
Se illustrasjonsplan i vedlegg 4, samt perspektiv på forsida av planbeskrivelsen, vedlegg 3.
Utnyttelsesgrad reguleres som % bebygd areal (BYA). For områdene BFK og FK gis det i
tillegg bestemmelser om maks bruksareal (BRA) nyttet til forretning.
Store kjøretøy som skal til F1-2 og BFK vil ha atkomst via Dronning Ragnhild veg og
Industrigata. Annen trafikk kan ha atkomst fra Hønengata og Industrigata. Tverrveien
mellom Dronning Ragnhild vei og Industrigata, foreslås enveiskjørt i nordgående retning.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i flere forskjellige reguleringsplaner:
 11-Norderhov, 30.10.1942.
 12-Hønen II, 10.01.1944.
 13-Hønen II, 13.06.1946.
 24-Hønenjordet, 30.10.1956.
 25-02-Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei, 30.06.1988.
 45-Hønenjordet, 11.07.1963.
 335-Fv35 Hønengata, 30.08.2012.
Dette er i hovedsak gamle reguleringsplaner fra 1940- og 50-tallet som ikke er gode
styringsdokumenter i dagens situasjon. Ny områderegulering vil oppheve og erstatte disse
planene der det er overlapp.
335 Fv35 Hønengata er detaljreguleringen for oppgradering av Øvre Hønengata.
Planavgrensning for ny områderegulering er lagt slik at den overlapper 335 på noen steder.
Formålet er å få en mer naturlig avgrensning. Planforslaget endrer ikke forutsetningene
som er lagt i planen for fylkesvegen.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en områderegulering. Deler av området er foreslått regulert med en
slik detaljeringsgrad at byggesaker kan behandles umiddelbart etter vedtak av plan. Dette
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gjelder BFK, FK og BB1-2. For områdene F1-2 og I1-2 må det utarbeides ny detaljregulering
dersom tiltak går utover utnyttelsen som er regulert i områdereguleringen. For BB3 kreves
det detaljregulering før utbygging. Ved framtidig regulering av BB3 må behov og mulighet
for å etablere barnehage vurderes nærmere, samt forholdet til omgivelsene.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter en rekke eiendommer, hovedsakelig i privat eie. Grunneiere er
Marcodor Eiendom, Sletta DA, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Ringerike kommune,
Coop Østafjells SA, Bilbygg AS og Hønefoss Nord Eiendomsutvikling. Se planprogrammet
side 7 for skisse av eiendomsforholdene (vedlegg 22).
Organisering av planarbeidet
Iht. planprogrammet og vedtak i formannskapet 23.08.2011, sak 134/11 skal alternativ to
utredes videre: Se bort fra eiendomsgrenser og se området i helhet. Dette kan innebære og
fordele eiendommer ut fra en fordelingsnøkkel. Det skal vurderes hva som er aktuelt å ta
vare på av eksisterende bygningsmasse.
I planprogrammet pkt. 6.7 står det litt om samarbeidsform, blant annet at det skal
opprettes ei arbeidsgruppe hvor grunneiere kan delta med en representant hver, sammen
med representanter fra kommunen. Videre står det at det bør utarbeides en avtale om
kostnadsdeling.
Etter fastsetting av planprogrammet har rådmannen hatt 3 møter med arbeidsgruppa for
planarbeidet. Grunneierne har ulike planer og tidsperspektiv for utvikling av sine
eiendommer. Noen behov er felles og berører alle i planområdet, f.eks. intern infrastruktur
som vei, vann og kloakk. Det har vist seg å være vanskelig å følge føringene i alternativ 2, og
se helt bort fra eiendomsgrenser. Rådmannen har åpnet for at Coop Østafjells og Hønefoss
nord eiendomsutvikling utarbeider et planforslag, med utgangspunkt i fastsatt
planprogram. Dette har vært gjort i tett samarbeid med kommunen, og tidligere skisser har
vært presentert i hovedkomiteen.
Bilbygg AS har bedt om bekreftelse på at de ikke tas med i planen. Dette gjelder
eiendommen hvor Scania holder til. Rådmannen har gitt tilbakemelding om at eiendommen
inngår i planavgrensninga som formannskapet har vedtatt oppstart av. Rådmannen forstår
det slik at Bilbygg AS ikke ønsker å delta i arbeidsgruppa. De varsles på ordinær måte i
planprosessen, og vil i tillegg motta kopi av referater fra møter i arbeidsgruppa.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er planområdet avsatt til senterområde og
erverv. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. I
kommuneplanbestemmelse står det følgende om senterområder:
Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som
kommune- og regionsenter. (…) Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud
bør lokaliseres til senterområdene i kommuneplanens arealdel. Det tillates ikke
etablering av kjøpesenter utenfor senterområdene.
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Når det gjelder Hønengata står det:
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.
Planområdet er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som "område uten grønnstruktur". I
retningslinjene til Grønn plakat står det at for områder uten grønnstruktur skal det arbeides
for å opprette en hensiktsmessig grønnstruktur.
Det aktuelle området omfattes også av Kommunedelplan for gående og syklende i
Hønefoss-området.
Planforslaget er også i tråd med konklusjoner/intensjoner i fortettingsanalysen og handelsog byutviklingsanalysen. Planforslaget er videre positivt i forhold til folkehelsemeldinga og
energi & klimaplan, da det legges opp til sentrale boliger med gang- og sykkelavstand til
daglige funksjoner. Det planlegges også tilknytning til fjernvarme.

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 reguleringsplaner. Det
skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret
for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være
mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta
en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes.

Økonomiske forhold
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at det
ikke kan tas saksbehandlingsgebyr for planen.
Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av
infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Det er blant annet foreslått at deler av
vegsystemet i planen skal være kommunalt. Dette gjelder Dronning Ragnhilds vei,
Industrigata og tverrforbindelsen mellom disse, samt gang-/sykkelsystemet. Områder som
skal være offentlige er markert med "o_" på plankartet.

Behov for informasjon og høringer
I henhold til planprogrammet skal det gjennomføres et informasjonsmøte i forbindelse med
høring og offentlige ettersyn. Grunneiere innkalles til et eget møte i høringsperioden.

Prinsipielle avklaringer
Ringerikes kornsilo har mottaks/utlastingsanlegg i Industrigata (gnr/bnr 86/736). Kornsiloen
har en langsiktig leieavtale med grunneier (år 2064), samt forkjøpsrett ved salg. Drift av
siloen genererer tungtrafikk og noe støv og støy. Dette medfører interessekonflikter for
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omkringliggende boligområder. God logistikk er sentralt, og kornsiloen har gitt uttrykk for at
de har behov for å nytte både Asbjørnsens gate og Industrigata til transport i framtida.
Rådmannen har hatt flere møter med kornsiloen i løpet av planprosessen, og i tillegg
gjennomført en befaring hos virksomheten. Muligheten for å samle hele kornsiloens
virksomhet i Asbjørnsens gate på sørsida av jernbanen har vært drøfta. Kornsiloen har
dokumentert at dette er mulig, dersom de kjøper kommunens eiendommer gnr/bnr 317/95
og /582. Rådmannen arbeider fortsatt med å utrede konsekvensene av en eventuell samling
av kornsiloens virksomhet. Kornsiloen har behov for mer areal i Asbjørnsens gate,
uavhengig av om virksomheten skal samles. Formannskapet har tidligere behandla en
prinsippsak om næringsområdet i Asbjørnsens gate, og var her positive til kornsiloens ønske
om en buffersone (sak 33/13, 12.03.2013).
Grunneiers langsiktige planer er å utvikle hele området langs jernbanen til boliger (BB1-3
samt I2), og dette er vist i illustrasjonsplan og planbeskrivelsen. Med bakgrunn i kornsiloens
langsiktige leieavtale, samt at det per i dag ikke er avklart om det er realistisk at kornsiloen
vil samles på sørsida av jernbanen, foreslås det regulere arealet som kornsiloen disponerer i
Industrigata til industri. Den delen av boligområdet som er nærmest (BB3) får et krav om
detaljregulering før utbygging av boliger. Dersom det i løpet av den tida kommunen jobber
med å revidere kommuneplanen blir avklart at det er realistisk å samle kornsiloen i
Asbjørnsens gate, må det vurderes nærmere om arealet i Industrigata kan avsettes til
framtidig boligformål.

Rådmannens vurdering
Byggeplanene
Planområdet er i hovedsak avsatt til senterområde i gjeldende kommuneplan. En utvikling
med en kombinasjon av boliger og næring er positivt og vil bidra til fornyelse og liv i
området. Planforslaget legger til rette for nye arbeidsplasser, sentrumsnære boliger og
bidrar til gode møteplasser, nye gang- og sykkelforbindelser, samt en bedre grønnstruktur.
Hønengata er et senterområde og knutepunkt, og det bør planlegges med høy tetthet her.
Planforslaget vil bidra til å oppfylle målene som er satt for planarbeidet, nevnt i
innledning/bakgrunn.
Område I2 hvor Scania holder til i dag, er avsatt til generelt erverv i gjeldende
kommuneplan (forretning, industri, kontor og lager). Dagens virksomhet vil ikke passe inn i
et område som skal utvikles til et bydelssenter med næring og boliger. Rådmannen
anbefaler at det i kommuneplanprosessen vurderes nærmere hva slags formål denne
eiendommen bør i ha i framtida.
Lekeplasser, grøntstruktur og naturmangfold
Planområdet er i dag i hovedsak uten grønnstruktur. Plankartet er forholdsvis lite detaljert,
og planlagte lekeplasser og grøntstruktur framgår ikke av kartet. Dette er i stedet ivaretatt
gjennom bestemmelsene:
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-

Det skal avsettes minimum 10 % til grøntområder/torg innenfor PP1/FK og PP2/BFK.
Det skal være sammenhengende gangforbindelse gjennom grønnstrukturen.
Det er angitt krav til uteoppholdsareal til boliger (MUA).
Det skal etableres sandlekeplasser og nærlekeplass.
Dette skal dokumenteres i utomhusplan, og det er gitt rekkefølgebestemmelser som
sikrer opparbeidelse før det gis brukstillatelse til boliger.

Prinsippene for grønnstruktur, torg og møteplasser er vist i illustrasjonen i vedlegg 9.
I planbeskrivelsens kapittel 7.9 er konsekvenser for grønnstruktur beskrevet, og rådmannen
anser at de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er oppfylt.
Vurderingen er at en videreutvikling av planområdet kan ha et stort positivt omfang for
grønnstrukturen i området.
Jernbane
Jernbaneverket har forutsatt at eksisterende jernbane tas med i planen, og at
jernbanehensyn sikres gjennom formål og byggegrense. I uttalelse til planprogrammet skrev
jernbaneverket at byggegrensa bør vurderes å kunne bli større enn 30 meter, med
bakgrunn i den framtidige utviklinga av Ringeriksbanen. Rådmannen har hatt samtaler med
Jernbaneverket, og konkludert med at kommunen kan foreslå en mindre byggegrense, så vil
Jernbaneverket vurdere dette. I planforslaget er det foreslått 20 m byggegrense. Noe av
eksisterende bebyggelse i planområdet ligger innenfor denne grensa (Stians bilglass og
kornsiloene). Foreslått byggegrense tar ikke hensyn til dette. Dersom disse byggene må
bygges opp igjen, må de dermed bygges opp iht. regulert byggegrense. Rådmannen anser at
dette er en god løsning, og ber Jernbaneverket vurdere dette.
Konsekvensutredning og ROS-analyse
Planarbeidet krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.
Samla vurdering
Rådmannen er positiv til utvikling av området Øvre Hønengata øst. Med bakgrunn i
redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_271 områderegulering
for Øvre Hønengata øst fremmes og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Forslag til plankart, datert 16.05.14.
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 22.05.14.
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 22.05.14.
4. Illustrasjonsplan, datert 22.05.14.
5. Byggetrinn 1*
6. Byggetrinn 2*
7. Byggetrinn 3a*
8. Byggetrinn 3b*
9. Illustrasjon – grønnstruktur, torg, møteplasser*
10. Illustrasjon – parkering*
11. Illustrasjon – trafikksystem*
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12. Coop perspektiv*
13. Coop utomhusplan*
14. ROS-analyse*
15. Temanotat risiko- og sårbarhet*
16. Temanotat energi og miljø*
17. Temanotat forurenset grunn*
18. Temanotat kollektivtrafikk*
19. Temanotat konsekvenser i anleggsperioden*
20. Temanotat støy og luft*
21. Temanotat transport og trafikk*
22. Planprogram fastsatt 17.04.2012*

Lenker
Se planområdet i GeoInnsyn.
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Guro Skinnes
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3. Grønnstruktur
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2. Samferdsel og teknisk infrastruktur

Industri, (I1-2)

Bensinstasjon / vegserviceseanlegg, (B)

Bolig- og blokkbebyggelse, (BB1-3)

Bolig / Forretning /Kontor, (BFK)

Forretning / Kontor, (FK)
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PBL § 12-5 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

TEGNFORKLARING

SAKSNR

KODE

DATO

SIGN.

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_271 områderegulering for Øvre Hønengata Øst
Utarbeidet av Halvorsen & Reine AS, for Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning.
Sist revidert 22.05.14
1. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014, sak SAKNR
1.gangsbehandling i formannskapet 17.06.2014, sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO, sak SAKNR
2.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr
endring
01

dato

sign

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:
Bebyggelse og anlegg:
- Forretninger
- Industri
- Bensinstasjon
- Forretning/kontor
- Bolig/Forretning/Kontor
- Bolig- og blokkbebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Parkering
- Veg
- Gang-/sykkelveg
- Fortau
- Annen veggrunn – grøntareal
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Trasé for jernbane
Grønnstruktur:
- Vegetasjonsskjerm
- Friområde
Hensynssone
- Frisikt

s. 1 av 11

Side 289 av 704

Feltnavn:
F1-2
I1-2
B
FK
BFK
BB1-3
PP1-2
V1, V4, o_V2 og o_V3
o_GS1-5
o_F1-4
AVG
AVT
o_JB
o_VS
GF
H_140

0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst. Forslag til reguleringsbestemmelser.

§ 1. Fellesbestemmelser
1. Avkjøring
Planområdet skal ha avkjørsler som vist med piler på plankartet.
Varelevering skal skje på egen grunn.
2. Vann- og avløpsanlegg (VA)
Det skal være minimum 4 m avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til
bygninger og faste konstruksjoner. Dersom bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med
eksisterende VA-anlegg, må VA-anlegg flyttes.
3. Torg
Det skal avsettes et areal mellom BFK og GS4, og mellom FK og PP1, som utformes som
et mindre torg/møteplass for nærsenteret.
4. Forstøtningsmurer
Utenfor byggegrenser tillates etablering av forstøtningsmurer o.l. Eventuelle
forstøtningsmurer skal dokumenteres ved byggesøknad.
5. Grøntstruktur
Det skal avsettes et areal på minimum 10 % til grøntområder/torg innenfor PP1/FK og
PP2/BFK.
Felles uteareal innenfor boligområder skal opparbeides iht. godkjent utomhusplan.
Utearealene skal gis en helhetlig og høy standard hva gjelder møblering, belegg,
beplantning og belysning.
Det skal være en sammenhengende gangforbindelse gjennom grønnstrukturen. Utearealene
mellom boligbebyggelsen skal opparbeides med forskjellig grad av allmenn tilgjengelighet.
Det skal settes av arealer til uteopphold for ansatte og beboere. Arealene skal ha brukbar
beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og skal ikke bestå av smale striper.
FORMÅLSBESTEMMELSER - DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL
§ 2. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5 pkt. 1.
§ 2.0 Felles bestemmelser
1. Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering og tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter,
utnyttelse av ubebygd areal, grunnforhold, utomhusplan.
2. Utnyttingsgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet.
Parkeringsplasser på terreng innenfor området avsatt til bebyggelse og anlegg medregnes
med 18 m2 per plass som kreves iht. parkeringskrav som gjelder for Ringerike kommune.
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0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst. Forslag til reguleringsbestemmelser.

3. Høyde
Maksimal byggehøyde for gesims er vist på plankartet, og gjelder fra ferdig planert terreng.
Med planert terreng menes planert terrengs gjennomsnittshøyde rundt bygningen.
Der det ikke er angitt høyde gjelder plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.
Over regulerte høyder tillates plantekasser, rekkverk for takterrasser nødvendig takoppbygg
for heiser, trapper og tekniske installasjoner med høyde inntil 3,5 m.
4. Byggegrense
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet. Det er ikke vist
byggegrense mellom område BB1 og BB2, her sammenfaller byggegrense med
formålsgrense.
Underjordisk parkeringsanlegg og varemottak tillates plassert innenfor område BFK, FK og
BB1-3, også i strid med byggegrense, forutsatt at det er 1 meter jordsmonn over overkant
av takkonstruksjon for beplantning av trær og busker.
5. Byggegrense mot jernbane
I alle formål er regulert byggegrense på 20 m fra midten av jernbanesporet.
Utenfor byggegrensen kan det etableres gang-/sykkelveg, sikkerhetsgjerde og støyskjerm,
med minimum avstand på 15 m fra vegkant til midtlinje jernbanelinje.
6. Parkering
Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være iht. kommunens parkeringskrav.
Det skal tas sikte på å dele opp store trafikkflater med grønt.
Sykkelparkering for forretningsareal og kontor skal deles i mindre enheter, og plasseres i
nærheten av innganger til bebyggelse og ved rekreative og publikumsorienterte funksjoner.
Parkering for forretning/annen virksomhet i F, FK, BFK, I og B kan etableres på terreng.
Parkering for bolig i BFK, BB1, BB2 og BB3 skal i hovedsak etableres i parkeringskjeller.
7. Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser
Det skal settes av uteoppholdsareal for boliger:
• MUA 15 kvm pr boenhet innenfor BFK.
• MUA 25 kvm pr boenhet innenfor BB1, BB2 og BB3.
Arealet inkluderer felles uteoppholdsareal, takterrasser og private balkonger.
I område BFK, BB1, BB2 og BB3 skal det etableres sandlekeplasser på minimum 50 kvm
per plass. Mellom områdene BFK, BB1 og BB2 skal det etableres en felles nærlekeplass
med et samla areal på minimum 250 m2.
8. Tilknytningsplikt
Bygninger inne på området skal knyttes opp mot fjernvarmeanlegg.
9. Skilt og belysning
Skilting for forretning og kontor skal begrenses til inngangen i 1.etasje.
Eventuell belysning skal tilpasses området rundt og ta hensyn til boliger.
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§ 2.1 Forretning/kontor (FK)
1. Formål
Område FK skal nyttes til blandet bebyggelse med formål forretning og kontor.
2. Utnyttelsesgrad forretning
Areal nyttet til forretning, skal ikke overstige 4.050 BRA (ikke medregnet areal for plan pr
3 m for åpne areal). Forretningsareal under terreng medregnes i BRA.
3. Gangsone
Det skal etableres en gangsone innenfor FK langs forretningsfasade.
§ 2.2 Bolig/forretning/kontor (BFK)
1. Formål
Område BFK skal nyttes til blandet bebyggelse med formål bolig, forretning og kontor.
2. Utnyttelsesgrad forretning
Areal nyttet til forretning, skal ikke overstige 2.800 BRA (ikke medregnet areal for plan pr
3 m for åpne areal). Forretningsareal under terreng medregnes i BRA.
3. Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal for bolig kan i sin helhet tillates lagt på tak over forretningsareal.
Terrassene over forretningsarealet skal ha takhager med flere felt med større jorddybder
som tilrettelegger for vekst av trær. Leiligheter i etasjen over næringsarealet skal ha utgang
med privat uteoppholdsareal på terrassen over næringsarealet. Alle vinduer i første
boligetasje skal ha beplantningsfelt utenfor, der det ikke er privat uteoppholdsareal.
4. Gangsone
Det skal etableres en gangsone innenfor BFK langs forretningsfasade.
§ 2.3 Forretning (F)
1. Formål
Område F skal nyttes til forretning.
§ 2.4 Industri (I1 og I2)
1. Formål
Område I1 og I2 skal nyttes til lettere industri. Med lettere industri menes virksomheter
som ikke medfører vesentlige miljøulemper i form av støy, forurensning, rystelser.
§ 2.5 Bensinstasjon (B)
1. Formål
Område B skal nyttes til bensinstasjon.
§ 2.6 Blokk- og boligbebyggelse (BB1-3)
1. Formål
Område BB1-2 skal nyttes til blandet bebyggelse med formål blokk- og boligbebyggelse.

Side 292 av 704

s. 4 av 8

0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst. Forslag til reguleringsbestemmelser.

2. Utomhusplan
Det skal lages en samlet utomhusplan for BB1 og BB2, iht. § 7.2.
Ved en utbygging i flere byggetrinn, skal disponeringen av senere byggetrinn vises, med
spesielt fokus på plassering av bygg og felles løsninger for parkering og grøntareal.
3. Sykkelparkering
Det skal avsettes areal til overdekket sykkelparkering i nærhet til gang- og
sykkelforbindelser.
4. Plankrav
Før det tillates utbygging innenfor BB3, må det utarbeides detaljregulering.
Ved utarbeidelse av detaljregulering skal behov og mulighet for å etablere barnehage og
kulvert under jernbanen vurderes. Forholdet til omkringliggende virksomhet må utredes.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, pkt. 2
§ 3.0 Felles bestemmelser
1. Formål
Områdene skal nyttes samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål som
angitt på plankartet.
2. Tekniske planer
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av, skal utføres i henhold til planer
som på forhånd er godkjent av kommunen.
3. Vegstandard
Veg med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet etter håndbok 017 Veg og
gateutforming.
4. Vegers stigningsforhold
Veg skal ha stigning maksimalt 10 %. Der topografien gjør det mulig, skal gang- og
sykkelvei utformes etter prinsippene for universell utforming.
5. Avkjøringsforhold
Avkjørsler er vist på plankartet. Fra Industrigata ut i Hønengata er det ikke tillatt å svinge
til venstre.
6. Utførelse av terrengbehandling
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig utforming
§ 3.1 Veg (V)
1. Formål og bruk
Områdene V1, V4, o_V2 og o_V3 skal nyttes til veg og atkomst.
o_V2 skal være enveiskjørt fra Industrigata til Dronning Ragnhild vei.
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2. Eiendomsforhold
o_V2 og o_V3 skal være offentlige.
§ 3.2 Gang -/sykkelveg (o_GS1-5)
1. Formål og bruk
Områdene o_GS1-5 skal nyttes til gang-/ sykkelveg.
Områdene kan i tillegg nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning.
2. Eierforhold
Områdene o_GS1-5 skal være offentlig.
§ 3.3 Parkering (PP1-2)
1. Formål og bruk
Områdene PP1-2 skal nyttes til parkering for områdene BFK og FK.
Det skal etableres adkomst for gående fra Dronning Ragnhild vei over PP1.
§3.4 Trasè for jernbane (o_JB)
1. Formål
Område o_JB skal nyttes til trasè for jernbane.
2. Eiendomsforhold
Område o_JB skal være offentlig.

§ 4. Grønnstruktur, jf. pbl. 12-5, pkt 3
§ 4.1 Vegetasjonsskjerm (VS)
1. Opparbeiding
VS skal opparbeides parkmessig. Materialbruk skal i hovedsak være naturmaterialer
og/eller betong. Plassering og utforming av forstøtningsmurer, skal omsøkes ved søknad
om tiltak.

§ 5. Hensynssoner, jf. pbl. 12-5
§ 5.1 Frisiktsone ved veg (H140)
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankartet.
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser
1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.
2. Tekniske planer for vegareal
Før Statens vegvesen overtar vegkryss Hønengata/Dronning Ragnhilds vei og

Side 294 av 704

s. 6 av 8

0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst. Forslag til reguleringsbestemmelser.

Hønengata/Industrigata, må godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og Statens
vegvesen foreligge.
3. Brannvann
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet før det er dokumentert
at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.
4. Infrastruktur
Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger i områdene vist i tabellen nedenfor, før
anlegg vist i tabellen er opparbeida i samsvar med reguleringsbestemmelsene og godkjent
av kommunen:
FELTNAVN
FK
BFK BB1 BB2 BB3
V1
X
o_V2
X
X
X
X
X
o_V3
X
X
X
X
X
o_GS1
X
X
X
X
X
o_GS2
X
X
X
X
o_GS3
X
X
X
X
o_GS4
X
X
X
X
o_GS5
X
X
o_F1 og o_F2
X
X
X
X
X
o_F3 og o_F4
X
X
X
X
X
o_VS
X
X
X
5. Kryss mot Hønengata
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i områdene BFK, FK og BB1-3 før
venstresvingefelt Hønengata/Industrigata og Hønengata/Dronning Ragnhilds veg er
opparbeida og godkjent av kommunen.
6. Lekeplasser
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor område BB1-3, må det dokumenteres
plassering av nærlekeplass i tråd med § 2.0. pkt. 7.
Før det gis brukstillatelse for boliger innenfor felt BB-3 må sandlekeplasser og
nærlekeplass i tråd med § 2.0. pkt. 7 være opparbeida.
7. Utearealer
Utearealer i FK, BFK og BB1-3 skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent plan før det gis
brukstillatelse for nye bygninger.
8. Skolekapasitet
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger i planområdet før det er dokumentert fra
kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.
9. Sikring mot jernbanen
Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger innenfor planområdet før nødvendig
sikring mot jernbanen er etablert.
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10. Støy
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet før støytiltak er
gjennomført, slik at støyverdiene er forskriftsmessige. Et flertall av rom med støyfølsom
bruk, inkludert minst ett soverom, skal ha støynivå utenfor vindu som tilfredsstiller
støygrense i tabell 3 i T-1442/2012.
11. Overvannsplan
Det skal utarbeides en overvannsplan som viser løsninger for overvannshåndtering, vurdert
opp i mot kapasitet på offentlig nett.
12. Forurensning i grunnen
Det gis ikke igangsettingstillatelse før tiltaksplan for opprydning er godkjent.

§ 7. Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)
§ 7.1 Plankrav (I1, I2, F, B og BB3)
Før det tillates utbygging i områdene I1, I2, F og B som går utover utnyttelse regulert i denne
områdereguleringen, eller innebærer en endring av formål, må det utarbeides detaljregulering.
Mindre påbygginger/oppgraderinger av dagens bygningsmasse tillates.
Før det tillates utbygging innenfor BB3, må det utarbeides detaljregulering.
Ved utarbeidelse av detaljregulering for disse områdene må rekkefølgebestemmelser vurderes
nærmere.
§ 7.2 Utomhusplan
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved søknad om rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i målestokk 1: 500,
og skal vise:
- Kotesatt detaljplassering av bebyggelse.
- Sammenheng med og avgrensning til tilliggende offentlige/allment tilgjengelige
arealer.
- Interne adkomstveger.
- Terrengendringer (gamle og nye koter)
- Vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon.
- Plassering, høyde og utforming på gjerde.
- Forstøtningsmurer, trapper osv.
- Gangarealer, anlegg for aktivitet og opphold.
- Møblering, belegning, belysning.
- Parkeringsplasser, inkl. sykkelparkering.
- Hvordan universell utforming er ivaretatt.
- Håndtering av overvann.
- Tilgjengelighet for anleggsbiler og avfallshåndtering.
- Uteoppholdsareal.
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1. FORORD
Det ble utarbeidet et planprogram av rådmannen i Ringerike kommune ved Areal- og
byplankontoret. Kunngjøring av oppstart av planarbeidet ble gjort i Ringerikes blad 03.09.11,
og samtidig ble forslag til planprogram sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med
merknadsfrist 17.10.11.
Etter dette ble alle innkomne merknader vurdert og kommentert, og endringer ble innarbeidet
i planprogrammet.
Formannskapet i Ringerike kommune fastsatte planprogrammet i sak 68/12 i møte 17.04.12.
Eiendommene er i planprogrammet forutsatt utviklet til område for forretning / næring med
detaljvarehandel og bolig.
Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredningen skal
sikre at disse virkningene blir tatt med i betraktningen under planleggingen av tiltaket og når
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.
Hensikten med områdereguleringen for Øvre Hønengata øst er å tilrettelegge for en helhetlig
utvikling av området, i tråd med føringene i Kommuneplan for Ringerike 2007-2019.
Konsekvensutredningsplikten må være oppfylt før områdereguleringen kan vedtas.
Planbeskrivelse til områdereguleringen med tilhørende konsekvensutredning presenteres i
denne hovedrapporten. Det er utarbeidet flere delrapporter, og disse er lagt som vedlegg til
hoveddokumentet. Hovedkonklusjoner og konsekvenser er sammenfattet i hoveddokumentet.
Hovedrapporten er bygget opp som ett dokument, inneholdende:
-

Planbeskrivelse som består av beskrivelse av dagens situasjon, beskrivelse av tiltaket
og beskrivelse av planforslaget
Konsekvensutredning

Hovedrapport og tilleggsutredninger legges ut til offentlig ettersyn sammen med forslag til
områderegulering, og for øvrig som fastsatt i plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredning. 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.
Høringsuttalelse sendes til:
postmottak@ringerike.kommune.no
eller:
Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltningen
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss
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Etter avtale med kommunen, har Hønefoss Nord og Coop Østafjells DA gått sammen om å
utarbeide et forslag til områderegulering. Områderegulering med konsekvensutredning er
utarbeidet av Halvorsen & Reine AS. Vedlagte rapporter for Trafikk og Transport,
Kollektivtrafikk, Støy og luft, Forurenset grunn, Konsekvenser i anleggsperioden, Energi og
miljø og ROS-analyse er utarbeidet av Rambøll Norge AS. Rapporter for Overvann og
vannforsyning og Annen teknisk infrastruktur er utarbeidet av Cowi.
Eventuelle spørsmål vedrørende utredningen kan rettes til:
Halvorsen & Reine AS
v/ Aina Lian og Katharina Havig Solnørdal
Telefon: 23 21 52 90
E-post: lian@heras.no eller solnoerdal@heras.no
Reguleringsplan med konsekvensutredning er også lagt ut på kommunen sin nettside:
www.ringerike.kommune.no under ”Reguleringsplaner”, og på Servicetorget i Storgata 13.
Vedlegg til hovedrapport:
• Plankart
• Reguleringsbestemmelser
• Illustrasjoner
• Planer
• Snitt
Analyser/delrapporter:
• Trafikk og transport, revidert utgave 05.11.2013
• Kollektivtrafikk, 07.11.2013
• Støy og luft, 16.10.2013
• Forurenset grunn, 11.10.2013
• Konsekvenser i anleggsperioden, 16.09.2013
• Energi og miljø, 11.10.2013
• ROS-analyse, 22.10.2013 og 14.05.2014
• Overvann/vannforsyning, COWI
• Annen teknisk infrastruktur, COWI
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3. SAMMENDRAG
Formålet med reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å tilpasse planområdet til nye behov tilpasset Hønefoss sin
utvikling. Området fortettes, og forslaget går ut på å legge til rette for et nærsenter med
detaljhandel og dagligvare i kombinasjon med boliger, samt boligområde.
Reguleringsplanen

Formål innenfor planen er som nedenstående:

Bebyggelse og anlegg

Samferdsel og teknisk infrastruktur

Forretninger, F1-2
Industri, I1-2
Bensinstasjon, B
Bolig/forretning/kontor, BFK
Bolig- og blokkbebyggelse BB1-3
Forretning/kontor, FK
Parkering, PP1-2
Veg, V1, V4, o_V2, o_V3
Gang- og sykkelveg, o_GS1-3
Fortau, o_F1-4
Annen veggrunn – grøntareal, AVG
Trasé for jernbane(sikringsavstand), JB

Avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene så langt det er mulig.
Konsekvenser av tiltaket
Konsekvenser for Trafikk og transport

Tiltaket er vurdert til å ha middels til stor positiv konsekvens.
Konsekvenser for Støy og luft

Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelig konsekvens.
Konsekvenser for Overvann og vannforsyning

Tiltaket er vurdert til å ha middels positiv konsekvens.
Konsekvenser for Annen teknisk infrastruktur og miljø

Tiltaket er vurdert til å ha middels positiv konsekvens.
Konsekvenser for forurenset grunn, grunnvann og resipienter

Tiltaket er vurdert til å ha liten til middels stor positiv konsekvens.
Konsekvenser for Kulturminner, kulturmiljø og landskap

Tiltaket er vurdert til å ha stor negativ konsekvens.
Konsekvenser for Grønnstruktur

Tiltaket er vurdert til å ha stor positiv konsekvens.
Konsekvenser for Torg, møteplasser og uteområder

Tiltaket er vurdert til å ha middels til stor positiv konsekvens.
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4. INNLEDNING
4.1 Bakgrunn for tiltaket

Området Øvre Hønengata øst ligger nord i Hønefoss. I bestemmelsene til kommuneplanen for
Ringerike 2007-2019 heter det at Øvre Hønengata skal primært ha funksjon som lokalsenter
for den nordlige delen av byen. Ringerike kommune ønsker å videreutvikle dette området som
et bydelssenter. Det er også ønske blant næringsdrivende og grunneiere å få til en utvikling.
Med bakgrunn i dette er det satt i gang en prosess med å utvikle en områderegulering for å
løse konflikter og avklare arealbruk i området.
4.2 Hensikten med planen

Hensikten med områdereguleringen for Øvre Hønengata øst er å tilrettelegge for en helhetlig
utvikling av området, i tråd med føringene i Kommuneplan for Ringerike 2007-2019.
4.3 Organisering av utredningsarbeidet

Forslag til planprogram med tilhørende justeringer etter høringsperioden, er utarbeidet av
Ringerike kommune. Planprogrammet lå ute til høring i perioden 03.09-17.10.2011 og ble
fastsatt av formannskapet i Ringerike kommune som ansvarlig myndighet 17.04.2012. Iht.
plan- og bygningsloven, er planformen er områderegulering, med tilhørende
konsekvensutredning. Halvorsen & Reine AS sivilarkitekter er konsulent for utarbeidelse av
reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning. Tema for utredningsarbeidet er i
henhold til fastsatt planprogram. Rambøll har vært engasjert i forbindelse med utarbeidelse av
rapporter i forhold til temaene:
Forurensning, risiko og sårbarhet

•
•
•
•

Forurensning i grunnen
Støy- og luftforurensning, klima
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Geologi/grunnforhold

Teknisk infrastruktur

•
•
•
•

Transport og trafikk
Kollektivdekning
Overvannshåndtering/vannforsyning (også Cowi)
Annen teknisk infrastruktur (også Cowi)

Samfunn

•
•

Miljø
Konsekvenser i anleggsperioden

Halvorsen & Reine AS sivilarkitekter har stått for utredningsarbeidet innenfor resterende
tema:
Vernehensyn

•

Kulturminner, kulturmiljø og landskap

Teknisk infrastruktur

•
•
•

Parkering
Atkomst
Tilgjengelighet og bevegelsesmønstre
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Byutvikling, bebyggelse og byrom

•
•
•
•

Rolle i Hønefoss og regional sammenheng
Grønnstruktur
Torg, møteplasser og uteområder
Handel og service

Samfunn

•
•
•

Næringsliv og sysselsetting
Folkehelse
Barn- og unges oppvekstsvilkår

Gjennomføring og samarbeid

•
•

Samarbeid
Finansiering

4.4 Formelt grunnlag for konsekvensutredning/krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4: ”Generelle utredningskrav” § 4 – 1
Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift om konsekvensutredning.
Utredningsplikten er vurdert i forhold til forskriftens § 2: ”Planer og tiltak som alltid skal
behandles etter forskriften”. Tiltaket faller inn under punkt f) ”reguleringsplaner som
inneholder tiltak nevnt i vedlegg 1”, og utløser dermed krav om planprogram og
konsekvensutredning.
I vedlegg 1, punkt 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 mill. kr eller et bruksareal på mer enn 15.000 kvm/m2,
skal konsekvensutredes.
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 planarbeidet. Reguleringsplanen skal legges ut til offentlig ettersyn
med seks ukers høringsfrist. Så sammenstilles innkomne merknader, og etter eventuelle
endringer/rettelser blir det laget en saksfremstilling for politisk behandling. Kommunen skal
som planmyndighet fastsette 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 områderegulering med KU
Førstegangsbehandling hovedkomiteen
Førstegangsbehandling formannskapet
Offentlig ettersyn av områderegulering med KU
Andregangsbehandling

30.04.2014
05.06.2014
17.06.2014
Juni-august 2014
Oktober 2014
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5. DAGENS SITUASJON – 0-ALTERNATIVET
5.1 Eierforhold, avgrensning og dagens bruk

Illustrasjon hentet fra planprogram, RK

Planområdet er om lag 76 dekar, og består av 15 eiendommer fordelt på 7 grunneiere. Største
grunneier er Hønefoss Nord Eiendomsutvikling / Hønengata 67 AS, som eier ca. 34 dekar.
Grunneierne i planområdet har gitt uttrykk for at de ønsker en utvikling av området.
Jernbaneverket har forutsatt at eksisterende jernbane tas med i områdereguleringen, og at
jernbanearealene ivaretas i planen.
Planområdet berører helt eller delvis av planene 11-Norderhov, 12-Hønen II, 13-Hønen II, 24Hønenjordet og 335 Fv 35 Hønengata. Planområdet endrer ikke forutsetningene som er lagt
for reguleringsplanen for Fv35 Hønengata, men berører delvis planen ved avkjøring til
Industrigata og Dr.Ragnhildsgt.
Kommuneplan er av nyere dato enn reguleringsplanene, med unntak av planen for Fv35
Hønengata.
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Planområdet er et område som er klart avgrenset av jernbanen mot sør og Hønengata mot øst.
Mot nord og øst er det boligområder og åpne, grønne arealer for rekreasjon, som langs med
Randselva. Området ligger i gangavstand til sentrum, og til barne- og ungdomsskoler (Ullerål
barneskole og Hov ungdomsskole) og barnehager. Vedtatt plan for fv 35 Hønengata har fokus
på trafikksikkerhet, og vil bedre forholdene for sykkel- og gangforbindelsen betraktelig. Pr. i
dag er det kun nedre del av Hønengata som er opparbeidet fra sentrum og opp til
jernbaneundergangen.
Planområdet er ett av tre områder i Hønefoss med sentrumsfunksjoner (i tillegg kommer
Sentrum og Dalsbråten/Eikeli). Det er i dag næringsvirksomhet i området, blant annet
dagligvarehandel, bensinstasjon, lastebilverksted, lager for Ringerikes kornsilo, kontorer og
diverse forretninger.
Området er dårlig utnyttet, og har et rotete preg. Det er behov for en estetisk oppgradering og
strukturering av området.

5.2 Topografi, vegetasjon og solforhold

Det er lite bestående vegetasjon på området. Planområdet har gode solforhold, det er flatt, og
uten skyggesoner fra naturlige høydedrag. Terrenget er flatt, men en svak helning mot sør.
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. Disse er markert som livskraftige. Det er for øvrig lite grøntareal og
liten sannsynlighet for funn når det gjelder biologisk mangfold.
Planområdet er hovedsakelig dekket av fyllmasser, med noe elveavsetninger mot øst.
Elveavsetninger er en løsmassetype som vanligvis har en god permeabilitet.
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5.3 Eksisterende bebyggelse

Planområdet har en punktvis, og lite sammenhengende bebyggelse, med hovedsakelig større
industribygninger. Fire av bygningene er registrert med høy verneverdi kommunes
kulturminneregistrering, utført 2000-2001. Det er store asfalterte flater/flateparkering.
5.4 Trafikkforhold

Planområdet har atkomst fra Hønengata via Industrigata og Dronning Ragnhilds vei.
Hønengata er i dag en gate med mye trafikk; øvre del av Hønengata har en ÅDT på 17 700
kjøretøy/døgnet. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for fv 35 Hønengata, som skal
utbedre og sikre trafikkforholdene.
Eksisterende gang- og sykkelveinett

Øvre del av Hønengata er ikke opparbeidet i henhold til plan. Nedre del av Hønengata er
opparbeidet med fortau og sykkelfelt frem til jernbaneundergangen.
Kollektivtrafikk

Det er godt kollektivtilbud på området i dag, med flere avganger i begge retninger pr time.
5.5 Miljøforhold
Energi

Ny bebyggelse tillates oppført med samme bruk som eksisterende bebyggelse. Med bakgrunn
i plan- og bygningsloven og TEK 10, stilles det krav til maks energibruk og type materialbruk
for nye bygg, disse kravene er innskjerpet i forhold til hva som ble lagt til grunn ved
utbygging av den eksisterende bygningsmassen. Sletta DA har i dag oljefyring, Marcodor og
Bilbygg har elektrisk oppvarming, og Coop Østafjells har egen termisk energifyring. (Sletta
DA planlegges konvertert til fjernvarme okt/nov 2014).
Hønefoss fjernvarme har konsesjon i planområdet, og utbygging av fjernvarmedistribusjon til
området har startet opp. Det foreligger fremføringsavtale med alle grunneierne, samt
varmeavtaler med følgende bygg:
- Sletta DA, 3 eksisterende næringsbygg
- Hønengata 67 AS, nytt næringsbygg
- Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS, både rekkehus og leiligheter
Overvann

Planområdet er dekket av harde overflater, og det er problemer knyttet til overvann samt høy
grunnvannstand. Ledningsnettet er fra 50-tallet. Eksisterende vannforsyning til området er via
eksisterende Ø90mm PE-ledning i Hønengata og Ø100mm støpejernsledning i Industrigata. I
tillegg ligger det en Ø180 PE-ledning over Hønengata i krysset med Krokenveien. Fra denne
ligger en Ø63mm PE-ledning som nå er frakoblet da bygningen er revet.
Ringerike kommune ønsker at det bygges et separat anlegg knyttet til spillvann og overvann.
Forurensning

Områdets historikk tilsier at det er mistanke om forurensning på området. Dette på grunn av
de ulike industri- og forretningsvirksomhetene som har holdt til på eiendommene opp
gjennom de siste 50-60 årene. Samtlige av eiendommene er tilført fyllmasser av ukjent
opprinnelse, som kan inneholde forurensning.
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Støy

Planområdet har bebyggelse i rød og gul støysone. Rød og gul støysone er definert under
kapittel 7.4 Konsekvenser for Støy og Luft. Jernbanen er den dominerende støykilden.
Eksisterende bebyggelse mot Hønengata skjermer for støy fra biltrafikken. Planområdet
regnes ikke som støybelastet.

Støysonekart over dagens situasjon

Luftforurensning

Det er stort sett bare langs svært trafikkerte trafikkårer og i større byområder at større arealer
er utsatt for luftforurensning som overskrider grenseverdiene. I tillegg kan det forekomme
punktkilder. Hønengata har forholdsvis mye trafikk. Rød sone for luftforurensning vil strekke
seg 5 meter inn fra vegkanten, mens den gule sonen for luftforurensning vil strekke seg 10
meter inn fra vegkanten. Sonenes utbredelse avhenger blant annet av piggdekkbruk.
Radon

Det er alunskifer i området, og planområdet er derfor utsatt for radon.
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5.6 Hønefoss sett i regional sammenheng

Området ligger i forlengelsen av Hønefoss sentrum, i det som i handels- og
byutviklingsanalysen fra 2012 defineres som potensiell utviklingsretning for Hønefoss.
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 tar
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. Hovedårsaken til dette er mangel på effektive
samferdselsløsninger.

Figur: 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: Kart med oversikt over byer og senter med ulike størrelser, og ulike typer av regioner etter storleik på det største
senteret.
Kilde: Østlandsforskning, 2004

•

Pr. 01.01.2014 har Ringerike 29 624 innbyggere (kilde SSB).
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•

Hønefoss,
Ringerike 1-4 %
økning fra 20002010

Figur: Befolkningsutvikling i Oslo-regionen. 2000-2012. Prosent. Hønefoss er representert av en sort prikk.
Kilde: Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå.

Figur: Befolkningstetthet i Oslo-regionen. 1. Januar 2010. Regionen hvor Hønefoss er nærmeste senter er ringet inn.
Kilde: Befolkningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå.
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Figur: Forslag til plankart, ikke i målestokk.
6.1 Rammer og krav gitt i forslag til plan med bestemmelser

Bebyggelse og anlegg

Samferdsel og teknisk infrastruktur

Grønnstruktur
Hensynssone

Forretninger, F1-2
Industri, I1-2
Bensinstasjon, B
Forretning/kontor, FK
Bolig/forretning/kontor, BFK
Bolig/blokkbebyggelse, BB1-3
Parkeringsplasser, PP1-2
Veg, V1, V4, o_V2, o_V3
Gang- og sykkelveg, o_GS1-5
Fortau, o_F1-4
Annen veggrunn - grøntareal, AVG
Annen veggrunn – tekniske anlegg, AVT
Trasé for jernbane, o_JB
Vegetasjonsskjerm, o_VS
Friområde, GF
Frisikt, H_140

Utnyttelsesgrad/høyder
Maksimal byggehøyde for gesims er vist på plankartet, og gjelder fra ferdig planert terreng.
Der det ikke er gitt bestemmelse om byggehøyde, gjelder plan- og bygningslovens generelle
bestemmelser (8 m gesims, 9 m mønehøyde).
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Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være som vist på plankartet. I områdene som
reguleres til forretning er det i tillegg gitt bestemmelse om maks areal i BRA som kan nyttes
til forretning. Innenfor formål Bolig/Forretning/Kontor, BFK, er maks BRA næring satt til
2800 m2. Innenfor formål Forretning/Kontor, FK, er maks BRA (næring) satt til 4050 m2.
Feltareal
Felt F1

2,3 daa

Felt F2

2,1 daa

Felt I1

10,7 daa

Felt I2

4,1 daa

Felt B

2,2 daa

Felt BFK

3,5 daa

Felt FK
Felt BB1

6,8 daa
5,5 daa

Felt BB2

6,5 daa

Felt BB3

5 daa

Utnyttelse
%BYA
40%
25%
15%
30%
40%
60%
60%
25%
25%
Ikke satt

Maks gesimshøyde

Sum BRA

Plankrav

Pbl.

X

Pbl.

X

Pbl.

X

Pbl.

X

Pbl.

X

24 m (7 etg.
inkl næringsetg)
Pbl.
18 m (7 etg, øverste
etasje inntrukket)
15 m (6 etg, øverste
etasje inntrukket)
Ikke satt (2 etg)

14 464 m2
4250 m2
5803 m2
6752 m2
Ikke satt

X

Tabell som viser maks utnyttelse og byggehøyder for de ulike feltene

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming

Reguleringsbestemmelsene definerer at bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser
angitt på plankart. Der byggegrense ikke er angitt, er byggegrense lik formålsgrensen. Det er
satt byggegrenser både for næringsarealet og for lamellene over næringsarealet, innenfor hvert
av formålene. Mot Hønengata forholder bygg seg til etablert avstand til midt vei; 17 meter. I
den delen av planområdet som ligger sør for Industrigata skjer det ingen endringer, annet enn
stenging av avkjørsel iht. vedtatt plan for fv 35 Hønengata. Tilsvarende forholder delen av
planområdet som ligger nord for Industrigata, Coop, seg til regulert avstand til vei.
Bebyggelse med boliger skal utformes som lamellbebyggelse med varierte høyder og flate tak
som skaper luftige mellomrom, grønne utearealer og gode solforhold. Ensidige leiligheter mot
nord eller øst tillates ikke. Kombinert bebyggelse med bolig og næring skal utformes med en
samlet 1. etasje, der det legges vekt på fasader med en utadrettet formgivning. Boligene
fordeles over tre lameller som ligger over næringsarealene, med uteoppholdsareal på lokk.
Det skal legges vekt på bruk av gode og varige materialer, og større volum skal brytes opp
ved sprang i fasader og variasjon i materialbruk.
Parkeringsanlegg legges delvis på terreng, delvis under bakken (boligarealer).
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6.3 Parkering/bilatkomst
Områdene skal ha bilatkomst som vist på planen med atkomstpiler.
Det tilrettelegges for parkeringskjellere under boligene (felt BB2 og BB3 og BFK).
Det legges opp til parkering på terreng for dagligvarehandelen og detaljvarehandel.
Varelevering skjer i arealer som er overbygget og som ligger på nivå med handelsarealene.
Parkering for boligene er i parkeringskjeller under boligarealene. Parkeringsdekning skal
være i henhold til kommunens parkeringskrav. Dette gjelder også for sykkelparkering.

Illustrasjon viser en oversikt over parkeringsløsninger.
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Illustrasjon viser en oversikt over trafikksystemet.

6.4 Trafikk
Gateutforming

Planområdet rammes naturlig inn av dagens gatenett, med Industrigata og Dronning
Ragnhilds vei med to felt i øst-vest retning. De ligger begge tverrstilt på Hønengata. Valgte
løsninger for veiutforming baserer seg på en prioritering av personbiler, med mulighet for en
busslomme (”ruslebuss”) som vil stoppe i kjørebanen for av- og påstigning. Veiene
videreføres som tofelts.
Det interne veinettet utformes som en sløyfe, med en regulering som underordner seg vedtatt
plan for fv 35, Hønengata. Dette innebærer venstresvingfelt i Industrigata og Dronning
Ragnhilds gate, en avstengning av eller restriksjoner på direkte avkjørsler fra Hønengata fra
de eiendommene som ligger langs denne.
På planområdet skal beboere ledes østover på området, og ned i parkeringskjellere. Næring
med tilsvarende trafikk, plasseres som i dag, ut mot Hønengata. Dette gir et enkelt og
oversiktlig trafikkmønster.
Ved utbygging av området, vil det etableres nye avkjørsler og regler for inn- og utkjøring og
sløyfe rundt eksisterende bygg, i tråd med gjeldende reguleringsplan for rv35 Hønengata
(avkjørsel flyttet et hakk mot øst).
Trafikksikkerhet

Planen som foreligger for fv 35 Hønengata iverksetter tiltak hvor hovedformål er å forbedre
trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper og skape bedre forhold for fotgjengere og
syklister.
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Bymessighet/nærsenter og mulighet for boliger/bokvalitet

En konsentrasjon av biltrafikken til der de handlende holder til ved Hønengata og beboere
parkerer i parkeringskjeller, samt mulighet for busstopp inne på området, gir
sammenhengende bilfrie områder, som er en forutsetning for å kunne etablere boliger med
tilfredsstillende miljø- og bokvaliteter.
6.5 Byggegrense mot jernbanen

I uttalelse til planprogrammet forutsatte Jernbaneverket at eksisterende jernbane og vedtatt
trasé for Ringeriksbanen medtas i områdereguleringen. Videre forutsettes det at
jernbanearealene ivaretas i reguleringsplanen med arealformål som sikrer jernbanehensyn.
Tidligere har det vært uttalt at det skulle være en avstand fra byggegrense til jernbanen på 30
meter, blant annet i planprogrammet. I samråd med Ringerike kommune er det foreslått en
byggegrense på 20 meter, med gang- og sykkelvei innenfor 15 meters avstand fra jernbanen.
Det er ønske om fortetting i området, og grensen er satt til sammenligning med planforslag for
Soknedalsveien 5-27.
Samspillet mellom bygningsmiljø og offentlig tilgjengelig gang- og sykkelsti på planområdets
sørlige del, som grenser til jernbanen, skal gi brukere og beboere en positiv opplevelse, og
samtidig en forståelse for sikkerhet og at de er i et bynært område.
6.6 Gang- og sykkelforbindelser
Gangnettet internt på planområdet vil bestå av fortau langs Industriveien og Dronning
Ragnhilds vei, samt mer åpne gatetun i tilknytning til næringsdelen langs Hønengata.
Planområdets interne gang- og sykkelveinett er forbundet med eksisterende nett innenfor de
tilgrensende områdene. Det legges vekt på sikre og gode sammenhenger.
Sykkelstisystemet / sykkelnettet består i store trekk av det samme som for gående.
Forholdet til Øvre Hønengata øst sine nære områder

Planområdet er omgitt av Hønengata mot vest og jernbanen som definerer/ avgrenser mot sør.
Mot øst ligger grønt/rekreasjon i form av Randselva og sti langs denne. Mot nord
boligbebyggelse med småhuskarakter. Jernbanen danner en barriere mot sentrum, og sammen
med den trafikkerte Hønengata er det ikke optimale forhold for flyt av myke trafikanter. I
planforslaget foreslås to ulike måter å koble gående og syklende til Hønengata. Anbefalt
gangforbindelsen tar utgangspunkt i den interne gang- og sykkelveien, og kobler seg på
Hønengata mellom nå stengt avkjørsel mellom hus 67 og 69.
Videre mot sentrum vil den nylig opparbeidede delen av Hønengata benyttes.
Den interne traséen ser lik ut, og reguleres inn.
Alternativt kan det legges til rette for en undergang med kulvert under jernbanen, som lar den
interne gang- og sykkelveien være bindeleddet mellom Ullerålsveien sør for planområdet og
Halvdans Svartes gate mot nord. En undergang/kulvert for gående og syklende vil kunne
etablere en god kontakt mellom planområdet/vurderingsområdet og sentrum, og vil samtidig
kunne avlaste Hønengata for gang- og sykkeltrafikk samt bedre trafikksikkerheten.
Det vil avsettes plass til denne traséen i områdereguleringen.
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6.7 Grønnstruktur/møteplasser

Planforslaget sikrer en samlet struktur av allment tilgjengelig utearealer, som gatetun, grøntog lekearealer. I tillegg kommer uteoppholdsarealer i boligfeltene.

Illustrasjon viser en oversikt over grønn struktur og torg/møteplasser.

6.8 Handel
Bymessig utvikling av Hønefoss nord som del av en større transformasjonsprosess

En mer bymessig utvikling av Hønefoss nord er i tråd med utfordringer og ambisjoner på
lokalt og regionalt nivå. Planområdet er modent for transformasjon, og mye ligger til rette for
en høyere utnyttelse. I tråd med signaler fra Ringerike kommune, fremmes det et planforslag
med en bymessig utvikling for deler av området Hønefoss nord, med kvaliteter i bebyggelse
og utearealer/sentrale rom som viderefører og fremmer fortetting av næringsområdene langs
Hønengata, samt tilrettelegging for en høyere og tettere boligbebyggelse på østre del av
tomta, tilbaketrukket fra Hønengata.
”Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik”, utarbeidet av Rambøll i 2011 for
Ringerike Utvikling AS, viser at Hønefoss nord omfatter fortettingsområdene 1-7 og 35.
Til sammen er disse områdene på 148 daa.
I denne rapporten er det oppgitt et samlet potensial for næring = 59 752 m2, og et
samlet potensial for bolig = 108 622 m2, tilsvarende 1207 boliger.
Planområdet dekker delområdene 4a og 4b, som sammen med delområde 5, regnes for å ha
det største potensialet i Hønefoss nord. Disse tre delområdene, især planområdet, regnes som
svært viktig i forhold til å revitalisere og utnytte potensialet i denne delen av Hønefoss.
Planforslaget legger opp til å videreføre og forsterke handels- og næringsvirksomhet langs
Hønengata.
19
Side 315 av 704

Illustrasjon viser fortettingsområder og potensial for Hønefoss nord. (”Fortettingsanalyse for Hønefoss,
Nesbakken og Vik”, Rambøll 2011)

6.9 Sosial infrastruktur

Formannskapet vedtok 09.04.2013 oppdragsbeskrivelse for arbeidet med en barnehageplan
for Ringerike kommune. Barnehageplanen skal gi en oppdatert kartlegging av dagens og
fremtidens situasjon, herunder vise fremskrevet behov for barnehageplasser i tråd med
befolkningsvekst.
6.10 Barnehage

Oppveksttjenesten i Ringerike kommune har gitt tilbakemelding om at det er behov for
barnehageplasser i Hønefoss nord. To tomtealternativ regnes som aktuelle for vurdering av
barnehage for områderegulering Øvre Hønengata øst:
• Kongshaugen, Hønen gård (gnr/bnr 86/251, 86/521, 86/798)
Dette er et delvis kommunalt og delvis privat område øst for planområdet som er
avsatt til friområde i gjeldende kommuneplan (gnr/bnr 86/251). Tilgjengelig areal er
ca. 10 500 m2. Tomten har gode solforhold, ganske flat, men med noen bakker.
Lekeplass må opparbeides. Området er utsatt for trafikkstøy fra jernbanen. Nærhet til
jernbane og elva krever god sikring.
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•

o Ringerike kommunes konklusjon/anbefaling: Egnet og reelt alternativ på
mellomlang sikt (5-12 år). Dette bør vurderes i planarbeidet som startes opp
for Hønen gård.
Øvre Hønengata øst, (gnr/bnr 86/250, 86/263, 86/736)
Planarbeidet for området tilrettelegger for bolig og næring. Barnehage vurderes inn i
planen. Eiendommene er på til sammen 33 000 m2. Tomten er sentral, flat og solrik på
nordsiden, og har gode muligheter for tilrettelegging. Lekeplass må opparbeides. Det
kommunale friområdet Kongshaugen ligger i umiddelbar nærhet. Området er utsatt for
trafikkstøy fra jernbanen (og Hønengata?) I tillegg er det noe støv og støy fra
kornsiloen i området. Dette er en sentral tomt i et område hvor det i dag er
etterspørsel, og på sikt vil bli et større behov pga. boligbygging. Miljøulemper,
trafikksikkerhet og atkomst må vurderes. Nærhet til jernbane og elva krever god
sikring.
o Ringerike kommunes konklusjon/anbefaling: Forutsatt god planlegging, kan
dette være en egnet tomt, som bør vurderes på mellomlang sikt (5-12 år). Dette
bør vurderes i planprosessen.

Ringerike kommune ser behov for en barnehage tilpasset 130-150 barn, som gir et tomteareal
tilsvarende 7288 m2. Planbeskrivelsen kommer med to alternativer, der alternativ 1 viser
barnehage for 40 barn/1773 m2 og alternativ 2 viser en barnehage for 80 barn/3270 m2.
Barnehage
Det foreslås innpasset en 2 avdelings barnehage for 20 barn under 3 år og 20 barn over 3 år,
til sammen 40 barn. I henhold til vedtekter for barnehager skal inneareal være 4,0 m2 pr barn
over 3 år og 5,3 m2 pr barn under 3 år. Uteareal skal regnes med 24 m2 pr barn. Dette
tilsvarer henholdsvis et inneareal på 186 m2 og uteareal på 960 m2. Det er ikke utført
prosjektering frem til forprosjektnivå, slik tilfellet er for resten av områdereguleringen for
Øvre Hønengata øst.
Barnehagetomten

Barnehagen kan få plass på planområdets østre del i tilknytning til BB3 og GF. Planarealet
bør utvides og inkludere Kongshaugen, og det kommunale friområdet nordøst for
planområdet Øvre Hønengata øst. Arealets størrelse passer med totalt program for en
barnehage med 2 avdelinger/ca. 40 barn. Valgt beliggenhet vil muliggjøre en enkel tilgang til
det kommunale friområdet Kongshaugen. Planforslaget setter krav om detaljregulering av
BB3 før utbygging, med krav om at mulighet for å etablere barnehage her vurderes.
Barnehagens uteområder

Barnehagens bygning kan gis en L-form med nordøstlig retning, som best vil kunne skjerme
for vær og støy. Det vil være behov for utstrakt bruk av støyskjerm samt sikring mot jernbane.
Barnehagens atkomst og trafikkløsning med parkering

Bilatkomst fra Industriveien, med parkering på egen grunn; 9 plasser, hvorav 1 plass for
funksjonshemmede, for de ansatte og 10 plasser, hvorav 1 plass for funksjonshemmede, for
foreldre. (begge kategorier, især foreldreplassene bør kunne regnes ned, da dette er et sentralt
sted, med mye sykkelparkering) Sykkelparkering iht. norm +. Avkjørselspunkt og
parkeringsløsning må sikres optimal sikt.
Parkeringsforskrift for Ringerike kommune legger samlet BRA til grunn for krav om antall
parkeringsplasser. I samme forskrift skal minimum 5% av parkeringsplassene til ansatte og
besøkende være tilpasset funksjonshemmede.
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6.11 Teknisk infrastruktur

En utbygging av området vil medføre at eksisterende avløpsledninger må legges om eller
fjernes. Etablering av nytt og separert ledningsnett vil medføre en økt verdi for området og det
omkringliggende området. Dette forutsetter at kommunen gjennomfører eget prosjekt med å
separere ledningsnettet nedstrøms utbyggingsområdet (sørsiden av jernbanelinjen).
Det må gjøres tiltak for å øke kapasiteten for overvann i dagens situasjon, og ta høyde for
enda større konsentrasjon av vann. Det stilles krav til videre utredning/prosjektering og
dokumentasjon ved søknad om tiltak.
Tilknytning til Hønefoss fjernvarmeanlegg eller godkjente alternativer er innarbeidet i
bestemmelsene.
6.12 Etappevis utbygging

Planforslaget er illustrert med 3 utbyggingsetapper utfra hvilke deler av planområdet som kan
realiseres når (hver etappe vil igjen realiseres i flere faser og utbyggingstrinn).
1.etappe innebærer næringsdelen, samt næringsbygg i kombinasjon med leiligheter. Dette
gjelder den delen av planområdet som ligger lengst mot vest, grensende til Hønengata. Dette
området er især viktig for transformasjonene og er et symbol for hele den
transformasjonsprosessen som er ønsket for dette området.
Sammen med utbygging av de ulike byggetrinnene vil tilliggende gater, gatetun,
gangforbindelser/gang- og sykkelsti og grønne områder/parkarealer og torg og møteplasser
gjennomføres slik det er definert i rekkefølgebestemmelsene.
Det gis ikke brukstillatelse for bygninger innenfor feltene FK, BFK, BB1, BB2 eller BB3 før
følgende anlegg er i samsvar med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og
godkjent av kommunen:
• Vann- og avløp
• Veg
• Gang- og sykkelvei
• Sykkelparkering
• Torg
• Lek/uteareal
Kryssene Hønengata/Industrigata og Hønengata/Dronning Ragnhilds vei, i tråd med gjeldende
regulering for fv 35.
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1.etappe (kort sikt)

Første byggetrinn blir nærmest Hønengata, i form av kombinert næring- og boligbebyggelse.
Felt FK og BFK: Eksisterende bygningsmasse samt leietakere gjør det til en enkel start. Det er
aktivitet der som er ønskelig videreført. Ny bebyggelse mot Hønengata vil danne en skjerm
mot de resterende feltene. Planområdet definerer seg tydelig ut i Hønengata i denne etappen.
Bygning/Felt
FK
BFK
Bygg A
Bygg B
Bygg C

Max høyde/etasjer
6 m/1
6 m/1
24 m/6
24 m/6
24 m/6

Antall leiligheter
0

Antall m2
4250 m2

12
12
12

1052
1052
1052

Leilighetsstørrelser: BRA 43-103 m2, et gjennomsnitt på ca 75 m2.

Sannsynlig utbygging 1. byggetrinn
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2.etappe (på mellomlang sikt)

Andre del av utbyggingen, BB2, er område egnet til boliger og viser leilighetsbygg over maks
seks etasjer. Parallelt med boligene utvikles grøntområder mellom boligene (privat) samt
offentlig grøntareal i forbindelse med g/s-veg GS2.
Bygning
Max høyde/etasjer
Antall leiligheter
Antall m2
Bygg D
18 m/6
12
1578
Bygg E
18 m/6
24
1692
Bygg F
18 m/6
30
2112
Leilighetsstørrelser: BRA 43-103 m2, et gjennomsnitt på ca 75 m2.

Sannsynlig utbygging 2.byggetrinn

3.etappe (på lang sikt)

Tredje del av utbyggingen, BB3, viser planområdet frem til siloene. En lavere bebyggelse vil
ligge som en overgang mellom ”høyhus” og rekkehusene. Grøntareal mellom husene samt
g/s-veg utvikles parallelt. Det er stilt plankrav før videre utvikling av dette området. I dette
planarbeidet skal forhold angående kulvert til Hov, samt mulig etablering av barnehage,
utredes.
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Bygning

Max høyde/etasjer

Antall leiligheter

Antall m2

Bygg G
Bygg H
Bygg I
Bygg J
Bygg K
Bygg L
Bygg M
Bygg N
Bygg O
Bygg P
Bygg Q
Bygg R

15 m/5
15 m/5
15 m/5
15 m/5
15 m/5
12 m/4
12 m/4
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus

20
25
16
12
9
12
9
4 over to etasjer
4 over to etasjer
4 over to etasjer
4 over to etasjer
7 over to etasjer

1408
1760
1128
1108
831
1108
831
440
440
440
440
770

Leilighetsstørrelser: BRA 43-103 m2, et gjennomsnitt på ca 75 m2. Rekkehus ca. 110 m2.

Sannsynlig utbygging 3. byggetrinn
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Sannsynlig utbygging 3.byggetrinn (viser alternativ regulering)

Området er avsatt til industri – i tråd med dagens bruk, men det er en intensjon at dette arealet
avsettes til bolig den dag industrivirksomheten avvikles. Det er derfor stilt plankrav til
området før videre utvikling. Ved en omregulering til bolig, vil det stilles krav til en utredning
også av mulig kulvert til Hov, som vil gi tilgang til et større grøntareal langs Randselva, samt
mulig etablering av barnehage.
6.13 Planstatus og rammebetingelser
Tiltakets forhold til overordnede rammer og føringer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

St.mld. nr. 26 (2006 - 2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøstand”
St.mld. nr. 23 (2001 - 2002) ”Bedre miljø i byer og tettsteder”
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 04.09.09
Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga,
rundskriv T-2/8
Tilgjengelighet for alle, rundskriv T-5/99
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T5/93
Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP)
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, fastsatt 27.06.08
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Relevante planer
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016, vedtatt 06.12.12

Regional planstrategi er en strategisk plan som fokuserer på 8 temaområder, blant annet
satsingsområder for næringsutvikling. Her er det planer om å lage en interkommunal
utviklingsplan for Ringeriksregionen:
Utvikle ein felles regional plan for Ringeriksregionen basert på dei tre kommunane
sine kommuneplanar med særleg fokus på næringsutvikling, verdiskaping,
kompetanseutvikling samt samferdsel og byutvikling i Hønefoss.
Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur, vedtatt 09.10.03

Fylkesdelplanen beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling,
senterstruktur og service- og handelsvirksomhet. Planen fastsetter senterstruktur,
sentrumsavgrensninger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling. Planen legger opp til
en senterstruktur på 4 nivåer:
• Fylkessenter/regionsenter
• Distriktssenter
• Lokalsenter
• Nærsenter
Hønefoss er regionsenter i Ringeriksregionen. Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men
vil kunne være grunnlag for innsigelse i kommunale arealplaner. Planen inneholder
retningslinjer for lokalisering og etablering av handel og annen service. Når det gjelder ”Øvre
Hønengata øst” er dette området del av tettstedsavgrensningen i kartvedlegget til
fylkesdelplanen.
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 (vedtatt 30.08.07)

Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad.
Et av hovedmålene i kommunedelplanen for Ringerike

Hønefoss utgjør et markert sentrum i kommunen, og har funksjon både som kommune- og
regionsenter.
I kommuneplanens arealdel er det meste av planområdet avsatt til senterområde:
Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som
kommune- og regionsenter. (…) Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud
bør lokaliseres til senterområdene i kommuneplanens arealdel. Det tillates ikke
etablering av kjøpesenter utenfor senterområdene. (fra kommuneplanbestemmelsene)
Øvre Hønengata skal primært ha en 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 og transportbehov ikke hører
naturlig hjemme i sentrum. (fra kommuneplanbestemmelsene)
Senteret bør tilby et utvalg av varer og tjenester ut ifra det sin finnes i Hønefoss sentrum og på
Eikeli. Dette vil sannsynligvis føre til en mindre trafikk inn til Hønefoss sentrum.
Bilbygg sin eiendom (gnr/bnr 86/258) er avsatt til erverv i kommuneplanen. Formål her skal
vurderes nærmere i den pågående kommuneplanrevisjonen.
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KVU for transportsystemet i Hønefoss-området

Etter forespørsel fra Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune har
Samferdselsdepartementet bestilt en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i
Hønefoss-området. Statens vegvesen er ansvarlig for utarbeidelsen, og rapporten skal være
ferdig til utgangen av 2014. I KVU-en analyseres transportbehov og andre samfunnsbehov og
det vurderes ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter). Hensikten er å vurdere
alternative måter å løse transportbehov på.
Energi- og klimaplanen for Ringerike, (vedtatt 02.12.10)

Visjonen i klimaplanen er:
Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare
energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.
Planen inneholder generell informasjon om energibruk og klimautfordringer og informasjon
om status for lokal energibruk og klimagassutslipp, forventet utvikling og utfordringer
spesielt for Ringerike kommune.
Grønn Plakat (vedtatt 30.11.00)

Grønn Plakat er en registrering og verdsetting av de grønne områdene som finnes i Hønefoss.
Den gir en oversikt, og angir hvilken vekt grønne verdier skal gis, til bruk i avveining mellom
vern og utbygging. Grønn Plakat skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandling og
arealforvaltning i kommunen. Hovedmålet i grønn plakat er å:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og
splittelse av områdene.
Planområdet er i Grønn Plakat angitt som ”område uten grønnstruktur”. I retningslinjene til
Grønn Plakat står det at for områder grønnstruktur skal det arbeides for å opprettholde en
hensiktsmessig grønnstruktur.
Gjeldende reguleringsplaner
• 11-Norderhov
• 12-Hønen II
• 13-Hønen II og 24-Hønenjordet
• 335 Fv 35 Hønengata Jernbaneundergang – Hovkrysset:
Planen skal bedre framkommeligheten for myke trafikanter i øvre Hønengata.
Tiltakene som følger av planen vil bedre framkommeligheten på Fv. 35 med hensyn til
reisetid etter at tiltakene er gjennomført. Planen er ikke gjennomført, blant annet på
grunn av problemer med finansieringen.
Pågående planarbeid

Ringeriksbanen og E16
Øvre Hønengata øst ligger i et område som kan være aktuelt som trasé for ny Ringeriksbane. I
forbindelse med utredningen av Ringeriksbanen blir det vurdert en ny holdeplass ved
Hønengata. Jernbaneverket og Statens vegvesen arbeider nå med å finne grenseflatene
mellom E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen. Her vil en del bli avklart 15. juni 2014.
Jernbaneverket forutsetter at eksisterende jernbane medtas i områdereguleringen av Øvre
Hønengata øst, og videre at jernbanearealene her ivaretas i reguleringsplanen med arealformål
som sikrer jernbanehensyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2. Det er viktig at
planleggingen sikrer en streng byggegrense mot jernbanen, som bør vurderes til å kunne bli
større enn 30 meter, med bakgrunn i den framtidige utviklingen av Ringeriksbanen.
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7. KONSEKVENSUTREDNING
7.1 METODE
Dokumentet er bygget opp som ett hoveddokument, inneholdende:
• Beskrivelse av dagens situasjon
• Beskrivelse av 0-alternativet
• Beskrivelse av tiltaket
• Planbeskrivelse
• Konsekvensutredning
Bakgrunn for metode

Konsekvensutredningen (KU) er i hovedsak utredet iht. 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:
• Hver konsekvens behandles bare under ett tema
• Konsekvenser som skyldes andre årsaker enn prosjektet telles ikke med
• Det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og utvikles over tid
• Bare ett ledd i konsekvenskjeden telles med, slik at en unngår å telle samme
konsekvens flere 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.
Planforslaget med konsekvensutredning er utarbeidet med bakgrunn i fastsatt planprogram.
KU er tilpasset plannivået, i dette tilfellet områderegulering, og skal være relevant i forhold til
de beslutninger som skal tas. KU 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 KU 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 iht. fastsatt planprogram
For planer som omfattes av forskrift om konsekvensutredning stilles det krav til at
virkningene av planforslaget skal vurderes og beskrives. Det skal være fokus på vesentlige og
beslutningsrelevante konsekvenser. Konsekvensutredningen skal så langt som mulig basere
seg på foreliggende kunnskap og oppdatering av denne. Innhenting av ny kunnskap skal
begrenses til de spørsmål som er relevante i forhold til behandlingen av planen. Alle
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konsekvenser vil bli vurdert opp mot et sammenligningsalternativ, som er en framskrivning av
dagens situasjon, men uten den aktuelle utviklinga: 0-alternativet. Konsekvenser skal
vurderes med tanke på hele vurderingsområdet.
Innsamling av data

Det er redegjort for kilder under hvert deltema, da dette varierer. Influensområde varierer noe
i forhold til de forskjellige deltema. Dette er beskrevet under hvert enkelt tema.
0-alternativet kontra full utbygging iht. illustrasjonsprosjektet

Konsekvenser for 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.
• Verdi: verdivurdering av området
beskrives ut fra dagens bruk av
området.
• Omfang: omfanget beskriver hvor
store endringer tiltaket antas å
medføre i forhold til 0-alternativet,
gjeldende plan.
• Konsekvenser vurderes ut fra å
sammenholde verdi og
omfangsvurderingene.
• Verdi er vurdert ut 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.
• Konsekvenser er vurdert som en
sammenstilling av verdi sett opp
mot omfang. Vurdering er vurdert
iht. ”konsekvensviften”, se figur.
Figur: Konsekvensvifte (Statens vegvesen)
Avbøtende tiltak
For hvert enkelt deltema er det vurdert behovet for avbøtende tiltak, for å minske negative
konsekvenser i størst mulig grad. Krav til avbøtende tiltak skal innarbeides i planforslaget, og
sikres i plankart og bestemmelser.
Oppsummering

Det er gjort en samlet vurdering av konsekvensene ved å gjennomføre planforslaget, basert på
resultatene av vurdering av konsekvensene for de enkelte deltema. Vekting av de forskjellige
tema er basert på fagkunnskap og skjønn, der nasjonale/regionale hensyn, samt hensyn til
sikkerhet er vektet tungt. Konsekvenser er vurdert ut ifra en gjennomføring av tiltaket uten
avbøtende tiltak. Krav til avbøtende tiltak er så beskrevet, og oppsummeringen konkluderer til
slutt med et anbefalt planforslag.
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7.2 KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG TRANSPORT
Innledning

Trafikale forhold er utredet av Rambøll. De belyser eksisterende situasjon, og redegjør for
hvordan situasjonen etter gjennomføring av prosjektet med tiltak for å bedre forholdene for
syklende og gående, og forhindre at det skapes køsituasjoner. Analysen gir føringer for
prosessen videre.
Forutsetninger og aktuelle begrep

BRA: Forutsetning for oppgitte m2 BRA er virksomhetens/boligenes gulvflate. I beregningen
BRA er det for eksempel ikke medregnet åpent overbygget areal, parkering på terreng eller i
kjeller, eller plan pr. 3. meter for høye volumer slik det skal medregnes i forhold til NS 3940
og T-1459 ”Veileder til grad av utnytting”.
Tur: Forflytning av person eller kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt. En reise til og fra et
sted er to turer.
Biltur: Forflytning av et kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt, uavhengig av hvor mange
personer som er i bilen. Gjennomsnittlig antall personer per bil (belegg) som benyttes i
beregninger varierer avhengig av type virksomhet som er mål for turen og tid på døgnet.
Turgenerering: En tur genereres (skapes) i sitt startpunkt.
Turattrahering:En tur attraheres (tiltrekkes) i sitt endepunkt.
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 vei 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 forskjellige oppfatning av hvilken kapasitetsgrense som er
tolererbar, rushtidstrafikk kan også være positiv i forhold til å motivere til sykkel, gange og
kollektivtrafikk.
Innsamling av data

-

Planprogram, fastsatt 17. April 2012, for områderegulering for Øvre Hønengata øst.
Planbeskrivelse, datert juli 2010, for reguleringsplan nr. 335; ”Fv. 35 Hønengata,
Jernbaneundergangen – Hovkrysset”, utarbeidet av Statens vegvesen.
Notat, datert 12.03.2009, ”Vurdering av ledig kapasitet i Hønengata”, utarbeidet av
Rambøll Norge AS.
Trafikkanalyse, datert 19.09.2008, ”Rv. 35 Hønengata, Hønefoss”, utarbeidet av
Rambøll Norge AS.
Møte med Statens vegvesen om videre utvikling av Hønengata og pågående
planarbeid.

Metode, kriterier for arbeidet (tekst hentet fra planprogram)

Trafikk: Det må utarbeides en transportanalyse som vurderer foreslått utbygging opp mot
regional og nasjonal arealpolitikk, samt lokale forhold. Trafikksikkerhet, trafikkavvikling og
påvirkning på veinettet utenfor planområdet ved valg av ulike utbyggingsalternativer skal
beskrives. KU skal inneholde forslag til tiltak for å øke trafikksikkerheten og lette
trafikkavviklingen. Behov for rekkefølgebestemmelser må utredes.
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Hønengatas rolle i regional sammenheng og utbyggingsvolum har betydning for total
trafikkgenerering. Dagens virksomheter fører med seg en del trafikk til området. Trafikkbildet
er uoversiktlig, med mange avkjørsler og store parkeringsarealer. Økt utnyttelsesgrad og
etablering av mer næringsvirksomhet vil kunne føre til økt trafikk til området.
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. Tiltakets betydning for trafikksikkerheten for barn på veg til skole skal
beskrives.
Jernbane: Eksisterende jernbane skal ivaretas i planen med arealformål som sikrer
jernbanehensyn. Hensynet til en fremtidig Ringeriksbane må ivaretas, og med bakgrunn i
dette er man bedt om at det vurderes om bygge- og anleggsgrensen mot jernbanen bør være
større enn 30 meter. Det må tas høyde for en dobbeltsporet Ringeriksbane.
Generelle sikkerhetshensyn mot jernbanen må vurderes og ivaretas. Jernbaneverket kan ikke
tillate nye usikra planoverganger eller økt ferdsel langs jernbanespor og over eksisterende
usikrede planoverganger.
Dagens situasjon/0-alternativet i forhold til trafikk og transport

Hønengata har en viktig transportfunksjon mellom lokale områder i Hønefoss, samtidig som
den fungerer som atkomstgate for tilliggende virksomheter og boliger i denne delen av
Hønefoss. Dette gir noe motstridende behov. Trafikkarealene er utflytende og avgrensningen
mellom kjøretøy, sykkel- og forgjengerarealene er dårlig definert. Gaten bærer også preg av
slitasje og er visuelt nedslitt. Hønengata er sterkt belastet, har relativt høyt fartsnivå og det har
skjedd en rekke trafikkulykker.
Trafikk på eksisterende vegnett

Fartsnivået i Hønengata er høyt; 15% av alle trafikanter kjører over 53 km/t ved
jernbaneundergangen, og som økes til 55 km/t ved Hov. Dette til tross for at fartsgrensen er
50 km/t. Gatebredden er 6-6,5 m mellom kryssene, men gateprofilen er likevel så bred at det
er mulig å passere på høyresiden for biler som venter på å kunne svinge til venstre.
Det oppleves også at det er en del trafikk på tvers av Hønengata, spesielt på strekningen sør
for Dronning Ragnhilds vei. Det er en rekke parkeringsområder med direkte atkomst til
Hønengata.
Biltrafikken i Hønengata ved jernbanebrua er ca. 16 000 kj/d (ÅDT).
Fartsgrensen er 50 km/t. Fart i Hønengata ved jernbaneundergang er målt til å ha et
gjennomsnitt på 47 km/t (med en 85% fraktil på 53 km/t). Alle kryss i området er
vikepliktregulerte, med Hønengata som forkjørsvei.
Ved jernbaneundergangen er det registrert sykkeltrafikk i størrelsesorden 30-40 syklister i
høyeste time. Kryssene ved Krokenveien og Hovsmarkveien / Hov allé er fullkanaliserte Tog X-kryss med egne venstresvingfelt. Det er også eget venstresvingfelt i avkjørselen til
Hønengata nummer 87 (VVS-forretning). I de øvrige kryssene er det ikke venstresvingfelt,
men gata er såpass bred at det lar seg gjøre å passere kjøretøy som har stanset for å svinge til
venstre. Det er anlagt et signalregulert gangfelt ved krysset med Hønen allé. Kryss- og
avkjørselsområdene er til dels meget utflytende, noe som gjør at inn- og utsvingede kjøretøy
kan kjøre relativt fort. Dette gir en økt ulykkesrisiko. Det er tosidig fortau i området.
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Ut fra fartsmålinger, trafikkobservasjoner og trafikksimuleringer, ”flyter” trafikken ganske
greit i øvre Hønengata i dag. Det kan oppstå kø i maksperiodene morgen og ettermiddag.
Ettersom Hønengata er forkjørsregulert, er dette i hovedsak et problem i sideveiene.
I perioden 1996 – 2005 har det inntruffet 29 politirapporterte personskadeulykker langs
strekningen som inngår i planområdet. 22 ulykker med kun biler involvert, 6 ulykker
involverte fotgjengere og en ulykke involverte syklist i gangfelt. Det var 33 personskader i
disse ulykkene, hvorav 32 lettere skadet og 1 alvorlig skadd. Kryssene Dronning Ragnhilds
vei og Krokenveien er mest ulykkesutsatt. Ulykkesfrekvensen i området er ca. 60% høyere
enn vanlig på tilsvarende veier.
De fleste fotgjengere som krysser Hønengata, bruker gangfeltene. Dette kan tyde på at
gangfeltene ligger bra plassert. Ved krysset med Hønen allé er gangfeltet signalregulert. Det
lysregulerte gangfeltet er skolevei for Ullerål barneskole og Hov ungdomsskole.
Gangfelt
Krokenveien
Flattumveien
Dronning Ragnhilds vei
Hønen allé
Nord for Hov allé

Antall krysinger i makstime
24
73
19
37
15

Figur: viser antall krysninger i makstimen (Rambøll, Trafikk og transport, notat 2013)

Parkering

Det er etablert en rekke parkeringsplasser langs strekningen. Mange av parkeringsområdene
har direkte atkomst fra Hønengata. Det er få oppmerkede parkeringsplasser, og mye av
parkeringen er forholdsvis tilfeldig. Det er store asfalterte områder, som nyttes til parkering
etter behov.
Planlagte utbedringer for øvre del av Hønengata (”Fv35 Hønengata”, Statens vegvesen, vedtatt 2012)

Det er vedtatt en detaljregulering av Fv35 Hønengata mellom jernbaneundergangen og
Hovkrysset. Statens vegvesen har utarbeidet planen i samarbeid med Ringerike kommune.
Planen ble vedtatt i Ringerike kommune i august 2012, og er tatt inn i planforslaget for Øvre
Hønengata øst og forutsettes lagt til grunn for utbyggingen.
Gategrunnen i den øvre del av Hønengata anses i dag som dårlig utnyttet og for å ha behov for
en estetisk oppgradering. I den vedtatte reguleringsplanen for utbedring av gaten er det
forutsatt å benytte samme tverrsnitt som for den nedre delen.

Bildet viser dagens situasjon i Hønengata, nordre del. Illustrasjon viser perspektiv som illustrerer den vedtatte
planen for fv35 Hønengata, sett nordover fra krysset ved Krokenveien. (Statens vegvesen)
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Formålet med planen for fv35/Hønengata er å bedre trafikksikkerheten for alle trafikkgrupper,
og skape bedre forhold for fotgjengere og syklister i øvre Hønengata. Tiltakene som er
foreslått forutsettes å gi gode nok trafikale forbedringer inntil mer permanente løsninger kan
etableres, som et fremtidig hovedveinett i Hønefoss. Videre er formålet med planen å sikre
tilstrekkelig areal og beskrive hvordan tiltak skal utformes.
For å oppnå formålene med planforslaget for fv35 Hønengata foreslås:
- fartsgrense 40 km/t
- opphøyde gangfelt
- busstopp i kjørebanen
- stengning av noen avkjørsler
- kryssutbedringer
- tosidig sykkelfelt
- bredere fortau
- forbedret belysning og grøntanlegg
- generell opprustning av området

Illustrasjon viser tverrsnitt for nylig opparbeidet del av Hønengata (søndre del). (Hentet fra SVV)
Bildet viser dagens situasjon etter opparbeidelse.

Jernbane

I uttalelse til planprogrammet forutsatte Jernbaneverket at eksisterende jernbane og vedtatt
trasé for Ringeriksbanen medtas i områdereguleringen. Videre forutsettes det at
jernbanearealene ivaretas i med arealformål som sikrer jernbanehensyn. Det er behov for
sikringstiltak mot jernbanen med ny boligbebyggelse tett inn mot eksisterende jernbane.
Planer for utvikling av Ringeriksbanen har pågått i mange år, og forutsetningene for
planarbeidet endrer seg. I dag er det ikke sannsynlig at eksisterende trase for jernbanen i
området blir del av fremtidig Ringeriksbane/Bergensbane. En ny stor utredning er på trappene
hos Jernbaneverket. Eksisterende jernbanetrasé om Roa kan imidlertid få økt godstrafikk i
fremtiden, og det kan bli aktuelt med en lokal holdeplass. Det er sannsynlig at en byggegrense
mot jernbanen på 20 meter er tilstrekkelig. Fastsettelse av byggegrense mot jernbanen (og
eventuell reduksjon ut over 20 meter) må avklares med Jernbaneverket.
Atkomst

Planområdet har atkomst fra Hønengata via Industrigata og Dronning Ragnhilds vei.
Parkering

Det er i dag store flater for parkering på terreng.
Planområdet

Det er ikke opparbeidet gang- og sykkelveinett på planområdet, utover eksisterende fortau på
begge sider av Hønengata.
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Planområdet sett i sammenheng med omkringliggende områder/vurderingsområdet

Mye av trafikken i Hønengata, er gjennomgangstrafikk i tillegg til lokal trafikk. Trafikken på
sidevegnettet er i hovedsak lokaltrafikk. Areal sør for jernbanen er i periodevis belastet med
en del tungtrafikk som en konsekvens av virksomheten til kornsiloen. Generelt er Hønengata
med tilliggende sidegater antatt å ha en høy ulykkesstatistikk, noe som i hovedsak er årsaken
til utarbeidelsen av den gjeldende reguleringsplanen for fv 35 Hønengata.
Planområdet sett i sammenheng med hele Hønefoss

Trafikken i Hønengata forventes å bedres etter en omlegging av vegnettet i og gjennom
Hønefoss sentrum. Dette arbeidet pågår uavhengig av planene innenfor
områdeavgrensningen.
Vurdering av verdien av området

Forholdene for dagens situasjon bør utbedres, spesielt når det gjelder trafikksikkerhet, noe
som er utgangspunktet til at det i sin tid ble utarbeidet en reguleringsplan for Hønengata. Etter
tiltak regulert i gjeldende regulering for fv35 Hønengata er gjennomført, bedres forholdene
for myke trafikanter betraktelig. Samtidig anses det at Hønengata har forholdsvis god
kapasitet. Ved gjennomføring av tiltak i sideveger til Hønengata, samt restriksjoner/
stengninger på direkte ut/innkjøringer til Hønengata fra private eiendommer langs denne, vil
forholdene for kapasitet også bli bedre.
Verdien for området sett i forhold til 0-alternativet er således middels god.
Utvikling i tråd med områdereguleringen
Trafikkøkning på grunn av utbygging vil være ca. 10 %. Økningen vil i all hovedsak bestå av
lette kjøretøyer. Utbygging av boligdelen i forslag til områderegulering antas å kreve
etablering av vegnett for gang- og sykkeltrafikk, samt sikring mot jernbanen. Beskrevet
mulighet for ny trasé for gang og sykkeltrafikk/skolevei gjennom området antas å trekke til
seg en trafikkmengde som er større enn nyskapt gang- og sykkeltrafikk i området. Sikkerheten
mot jernbanen ivaretas, og trafikksikkerheten forbedres. Nyskapt biltrafikk fratrukket trafikk
fra eksisterende virksomhet antas ikke å skape vesentlige avviklingsproblemer for biltrafikk.
Utbygging av næringsvirksomhet må klargjøres noe mer i funksjon da det er stor forskjell på
trafikkskapende konsekvens av forretning, kontor og lager, som er antydet som de aktuelle
formålene. En større forretningsutbygging kan trekke til seg en del biltrafikk som ikke har
lokal karakter og dermed en uønsket påvirkning på Hønengata og kapasitet til å betjene den
lokale bydelen antas å være ønsket i forhold til utvikling av området som lokalsenter.
Som følge av dette, er det foreslått en øvre grense for tillatt handelsareal, regulert med
maksimalt tillatt bruksareal. Hensikten er å etablere handelsarealer som skal dekke et lokalt
behov, og ikke tiltrekke seg kunder regionalt. Det planlegges varierte boligtyper og
boligstørrelser, men dette har mindre å si for trafikkgenereringen, og det er vurdert at det ikke
er behov å regulere maks areal på samme måte som for næring. Det foreslått derfor å regulere
boligareal etter prosent bebygd areal.
Gang- og sykkeltrafikk

I planforslaget foreslås gangnettet som fortau langs Hønengata (i tråd med vedtatt plan for fv
35 Hønengata), Industrigata og Dronning Ragnhilds vei, bredere gateforløp/gatetun langs
nærsenterets sentrale fasader, gangforbindelser internt i byggeområdene for bolig og en gangog sykkelvei på tvers av planområdet. Denne vil forbinde planområdet med boligområdene
mot nord og mot sør, og med sentrum. Det er tre alternative muligheter for å koble denne
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interne aksen med Hønengata, og felles for alle alternativene er utgangspunkt i gang- og
sykkelvei som skiller næringsdelen i vest og boligdelen mot øst, mellom Bilbygg sin tomt og
Coop. Nord for planområdet kan Halvdan Svartes gate benyttes frem til Hønen allé, for så å
følge denne til eksisterende lysregulerte gangfelt over Hønengata. Herfra er det blant annet
god gangforbindelse frem til Ullerål skole.

Utsnitt viser kobling mellom Dronning Ragnhilds vei og Industrigata via gang- og sykkelvei.

Alternativ 1: Kobling til Hønengata via planlagt stengt avkjørsel mellom husene i Hønengata
67 og Hønengata 69
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Utsnitt viser kobling mellom intern gang- og sykkelvei og Hønengata.

Avkjørsel som foreslås stengt for biltrafikk grunnet beliggenhet tett på krysset ved
Krokenveien, kan åpnes for gang- og sykkeltrafikk. En gjenbruk av tidligere bilvei vil trekke
gang- og sykkeltrafikk gjennom nærsenteret. Forslagsstiller anbefaler alternativ 1.
Alternativ 2: Kobling til Hønengata ved direkte forlengelse av gangvei langs jernbanen
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Alternativt 2 møter Hønengata ved jernbaneundergangen, som en forlengelse av gang- og
sykkelvei/parkbelte langs jernbanen. Dette vil grunnet høydeforskjeller i terrenget, samt av
hensyn til eksisterende trafikk til og fra Hønengata 65, kreve ny rampe ned mot Hønengata,
nord for jernbaneundergangen. Forslagsstiller anbefaler ikke alternativ 2.
Alternativ 3: Kobling av nord og sør via kulvert under jernbanen
For å avlaste Hønengata for gang- og sykkeltrafikk og samtidig bedre trafikksikkerheten kan
det åpnes en alternativ korridor for gang- og sykkeltrafikk gjennom utbyggingsområdet.
Alternativ 3 omfatter en forbindelse som i prinsipp tar utgangspunkt i Halvdan Svartes gate
nord for planområdet, og Ullerålsgate sør for planområdet og jernbanen. Forslagsstiller ser
alternativ 3 som en mulig løsning på sikt, og avsetter plass i områdereguleringen slik at dette
ikke hindres.

Utsnitt viser mulig trasé og kobling til Ullerålsgata via kulvert under jernbanen.
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Jernbane
Arealet er ansett til å ha et stort fortettingspotensiale, og er et område avsatt til senterformål i
kommuneplanen. På bakgrunn av dette, er det vurdert at man bør ha en minimum avgrensning
til jernbanen på 20 m, for å oppnå en bymessig utvikling. Når det gjelder sikkerhetshensyn,
legger ikke planforslaget opp til usikrede planoverganger eller økt ferdsel langs jernbanespor
og over eksisterende usikrede planoverganger.
Parkering
Ringerike er en langstrakt kommune, og Hønengata skal blant annet betjene områder som
Ådalen og Hallingby. I tillegg skal området ha næringsvirksomhet med dagligvarer og
detaljhandel. Det vil da være viktig med en funksjonell parkeringsløsning. Planforslaget
legger til rette for to områder for flateparkering; i tilknytning til utvidelse for Coop og i
tilknytning til utvidelse av næringsområde sør for Industrigata. Parkering for byggeområde for
bolig legges under bakken for blokkbebyggelse, og på terreng for rekkehusbebyggelse.
Trafikkbelastning / Nyskapt trafikk/turgenerering
Hvor mye areal som kan utvikles i området vil være avhengig av type aktivitet. Det er regnet
med følgende turproduksjon:
Type areal
Bilturer i døgnet / 100 m2
Bolig
4,5
Handel
45
Kontor
8
En trafikkvekst på 20% ut over dagens trafikkmengde gir mulighet for å utvikle ca. 14 000
m2 til blandet byggeformål. Forutsetningen er at halvparten av denne trafikkveksten er av
lokal karakter. Hvis alt utvikles til handel er det mindre som kan utvikles. Ny trafikk som
skapes vil erfaringsmessig fort tilpasse seg og velge ruter som gir best fremkommelighet.
En utvikling av 14 000 m2 til blandet byggeformål tilsvarer en trafikkvekst på ca. 2700 turer i
døgnet, forutsatt en lik fordeling på bolig, handel og kontor. Foreliggende planforslag til
områderegulering Øvre Hønengata øst viser ca. 18 000 m2 til bolig og ca. 4500 m2 til næring.
Næringsformål i planen er en blanding av bolig/forretning/kontor. Fordeling av virksomhet er
ennå ikke bestemt. Det antas at leilighetene skaper ca. 8000 turer i døgnet og at
næringsarealene kan skape ca. 1200-2000 turer i døgnet. Det laveste tallet forutsetter en
tilnærmet lik fordeling på forretning og kontor. Det høyeste tallet forutsetter at alt
næringsareal i hovedsak fylles med forretninger.
Samlet nyskapt trafikk fra utbyggingen antas med disse forutsetninger å være 2000. Trafikk til
og fra eksisterende virksomhet i området, som forsvinner ved ny utbygging, kan trekkes fra
disse tallene. Det ser ut til at eksisterende virksomhet skaper lite trafikk, men det er store
bygg. Det regnes med følgende turproduksjon for de ulike aktivitetene i dag:
Type areal
Lav aktivitet: grossist, lager, kornsilo
Bilverksted
Middels aktivitet: forretning/lager

Bilturer i døgnet / 100 m2
2
6
30
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Industrigata 4 har en bebygget flate på 9180 m2, hvor det er virksomhet i 7680 m2 med en
slik fordeling:
Type areal
Arealstørrelse
Bilturer / 100 m2
Sum bilturer / døgn
Arealer med lav
6880 m2
2
137
aktivitet
Bilverksted
360 m2
6
22
Dyreforretning / 440 m2
30
132
klinikk
Sum
7680 m2
291
Tallene er omtrentlige, og det rundes av til ca. 300 turer pr. døgn i samlet redusert trafikk.

Hønengata 67 (tre bygninger, med samlet areal 2500 m2, revet i 2011) inneholdt
elektrovirksomhet (service, butikk og lager) med middels trafikkskapende virksomhet. Det
antas at denne virksomheten hadde en lik fordeling av arealer med lav aktivitet (lager),
verksted og forretning. Gjennomsnittlig kan denne virksomheten ha skapt ca. 12 turer/100
m2. Dette tilsvarer 300 bilturer pr. døgn.
Med disse forutsetningene lagt til grunn, antas det følgende tall for nyskapt trafikk fratrukket
eksisterende virksomhet
Type areal
Netto nyskap trafikk / turer pr. døgn
Boligområdet
Ca. 500 (800-300)
Næringsbygg v/tidl. Hønengata 67
Ca. 400-800
Nytt næringsbygg v/Coop
Ca. 500-900
Samlet for området kan det regnes med 1400-2000 turer /døgn i nyskapt trafikk fratrukket
eksisterende virksomhet. Virksomhet av omfang som beskrevet innenfor områdereguleringen
bør derfor kunne realiseres innenfor rammene som er satt i vedtatt reguleringsplan for
Hønengata, ut fra en overordnet vurdering av trafikkmengder.
Omfanget av tiltaket er derfor vurdert å være ubetydelig til lite negativt når det gjelder
trafikkbelastning og kapasitet, samt forhold til jernbane – men stort positivt hva gjelder
trafikksikkerhet på grunn av tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk også gjennom området,
samt fremskynding av tiltak lagt i gjeldende reguleringsplan for Hønengata. Det er derfor
vurdert at tiltaket har et stort positivt omfang hva gjelder trafikk og samferdsel.
Oppsummering og sammenstilling/konsekvens
Regional og nasjonal arealpolitikk

Kommuneplan for Ringerike har mål om en miljømessig bærekraftig utvikling. Aktuelt
område er i fastsatt planprogram omtalt som et bydelssenter for den nordlige delen av
Hønefoss. Funksjonen som bydelssenter ønskes forsterket. Økt boligbygging /
lokalsentervirksomhet i sentrumsnære områder som egner seg for betjening med gang-,
sykkel- og kollektivtrafikk er en ønsket utvikling.
Utbyggingspotensiale

En utbygging av boligdelen i forslag til områderegulering antas kun å kreve tiltak for gangog sykkeltrafikk, samt sikring mot jernbanen. Anbefalt alternativ (1) for gang- og
sykkelveigjennom området, antas å trekke til seg en trafikkmengde som er større enn nyskapt
gang- og sykkeltrafikk i området. Trafikksikkerheten forbedres.
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Nyskapt biltrafikk fratrukket trafikk fra eksisterende virksomhet antas ikke å skape vesentlige
avviklingsproblemer for biltrafikken.
En større forretningsutbygging kan trekke til seg en del biltrafikk som ikke har lokal karakter
og dermed ha en uønsket påvirkning på Hønengata og kapasiteten i kryssområdene. Det er
derfor lagt opp til en moderat utvikling av forretninger i området, som i hovedsak kun har
kapasitet til å betjene den lokale bydelen og noe av arealet nord for sentrum, og dette antas å
være ønsket i forhold til utvikling av området som lokalsenter. Dette betyr i praksis en
utvidelse av eksisterende arealer ved eksisterende Coop med ca 2000 kvm, samt et nytt
forretningsareal lenger sørvest på eiendommen med ca 2800 kvm handel.
Atkomst for trafikk til området antas i hovedsak å belaste kryssene med Industrigata og
Dronning Ragnhilds vei. Dersom det oppstår situasjoner med kø kan trafikken også belaste
kryssene med Hønen allé. Trafikantene tilpasser seg fort og velger ruter som gir best
fremkommelighet.
Trafikkavvikling

I planarbeidet for vedtatt reguleringsplan for fv 35 Hønengata er det blitt gjennomført
registreringer og trafikkanalyser, og det har vært flere møter for å informere om planarbeidet
og få innspill til dette. Det har vært spesielt mye kontakt med grunneiere og næringsdrivende i
næringsområdene sør for Dronning Ragnhilds vei, men det er ikke oppnådd enighet om
atkomstforhold. Dette forutsettes løst ved grunnervervsfasen.
Trafikkanalysene i forbindelse med vedtatte reguleringsplan for fv 35 Hønengata, viser at
trafikkmengdene i 2023 vil ligge på kapasitetsgrensen (i maksimaltimen) i forhold til å ha en
forutsigbar og god trafikkavvikling. Større trafikk vil særlig gi kø i sideveiene sør i
planområdet; i Krokenveien, Industrigata og Dronning Ragnhilds vei øst for Hønengata. Det
er 20 % trafikkvekst som er lagt til grunn for situasjonen i 2023.
Gatebredden i Hønengata er 6,0-6,5 meter på strekningen mellom kryssene. Kryss- og
avkjørselsområdene er til dels meget utflytende, noe som gjør at inn- og utsvingende kjøretøy
kan kjøre relativt fort. Dette gir økt ulykkesrisiko. Det er tosidig fortau i området. Det er
etablert en rekke parkeringsplasser langs strekningen. Mange av parkeringsområdene har
direkte atkomst fra Hønengata.
Ut fra fartsmålinger, trafikkobservasjoner og trafikksimuleringer ”flyter” trafikken ganske
greit i øvre Hønengata i dag. Det kan oppstå kø i maksimalperiodene om morgenen og
ettermiddagen. Ettersom Hønengata er forkjørsregulert, er dette i hovedsak et problem på
sideveiene.
Trafikksikkerhet

I perioden 1996 – 2005 har det inntruffet 29 politirapporterte personskadeulykker langs
strekningen som inngår i reguleringsplanen. Ulykkesfrekvensen i området er ca. 60% høyere
enn vanlig på tilsvarende veier.
Forbedring av trafikksikkerheten er et hovedmål i vedtatt reguleringsplan for opprusting av
Hønengata, og vil forbedres ytterligere ved gjennomføring av foreliggende områderegulering
for Øvre Hønengata øst. Planforslagets samlede trafikkøkning på 10% regnes ikke som stor,
og samtidig vil krysninger og gangarealer etableres og forbedres.
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Gang- og sykkeltrafikk, skolevei og sikkerhet mot jernbanen

Sikring av gang- og sykkeltrafikken generelt og spesielt trafikk av skolebarn til og fra Ullerål
og Hov skoler er en vesentlig utfordring. Foreslåtte traséer for gang- og sykkeltrafikk
gjennom området er et viktig element i denne sammenheng.
Planer for utvikling av Ringeriksbanen har pågått i mange år, og forutsetningen for
planarbeidet endrer seg. I dag er det lite sannsynlig at eksisterende trasé for jernbanen i
området blir en del av fremtidig Ringeriksbane/Bergensbane. En ny stor utredning er på
trappene i Jernbaneverket.
Eksisterende jernbanetrasé om Roa kan imidlertid få økt godstrafikk i fremtiden, og det kan
bli aktuelt med en lokal holdeplass. Det er sannsynlig at en byggegrense mot jernbanen på 20
meter er tilstrekkelig. Det er foreslått lagt gang-sykkelvei med minimum avstand til jernbanen
på 15 m. Byggegrense mot jernbanen må avklares med Jernbaneverket. Det må avsettes plass
til eventuelle avbøtende sikringstiltak mot jernbanen med boligbygging inn mot eksisterende
jernbane.
Parkering (bolig/næring)

I forslaget til områderegulering for Øvre Hønengata øst er det foreslått at parkering for
boligbebyggelsen legges under markplan og at parkering til næringsvirksomhet legges på
marknivå. Dette er et godt prinsipp. Krav til antall parkeringsplasser reguleres i henhold til
kommunale normer.
Universell utforming

Det må tilrettelegges for universell utforming i det nye boligområdet, næringsarealene for ny
gang- og sykkelvei gjennom området. Dette er spesielt viktig for skoletrafikk og for at trafikk
mellom boliger og lokale forretninger/kontorer. Når Hønengata opparbeides etter ny
regulering vil tilgjengeligheten for alle bli bedre. Det er viktig at den planlagte utbyggingen er
best mulig tilpasset planlagte endringer i Hønengata.
Behov for reguleringsbestemmelser

Det anbefales å utforme rekkefølgebestemmelser for:
1. Tidspunkt for å anlegge en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse gjennom
området.
2. Tidspunkt for å anlegge venstresvingfelt i Industrigata.
3. Tidspunkt for å anlegge nytt venstresvingfelt i Dronning Ragnhilds vei.

Samlet vurdering for
trafikk og transport

Verdi 0-alternativet

Omfang planforslag

middels god

stort positivt

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
middels positiv til
stor positiv
konsekvens (++/+++)
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7.3 KOLLEKTIVTRANSPORT
Innledning

Det anses ikke som naturlig at det i forbindelse med områdereguleringen for Øvre Hønengata
øst, gjøres noen utredning av busstilbudet. Under redegjøres det for plansituasjonen, med en
oppsummering av pågående arbeid.
Metode, kriterier for arbeidet

Det er viktig å ivareta gode kollektivløsninger både lokalt og for pendlere. Ulike løsninger for
kollektivdekning skal vurderes. Eksisterende jernbane skal ivaretas i planen med arealformål
som sikrer jernbanehensyn.

Oppsummering
Regional og nasjonal arealpolitikk

Økt boligbygging og lokalsentervirksomhet egner seg for betjening med gang- og
sykkeltrafikk og kollektivtrafikk er en ønsket utvikling.
Utvikling av busstrafikk

Planområdet har en sentral beliggenhet med en naturlig bussbetjening fra Hønengata.
Gangavstand mellom boliger og bussholdeplasser ved Industrigata blir på mellom 100 og 300
meter. Det er viktig å ha fokus på at gangrutene innenfor det nye boligområdet tilrettelegges
med mest mulig naturlige forbindelser frem til bussholdeplassene i Hønengata.
Gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen for fv35 Hønengata, utarbeidet av Statens
vegvesen, anbefales utført samlet. Dette bør gjennomføres som et offentlig finansiert prosjekt.
Handlingsprogram for kollektivtransport i Buskerud 2014-2017 tar opp utviklingen av
busstilbudet. I handlingsprogrammet foreslås det å sette i gang en utredning av busstilbudet
internt i Ringeriksregionen i 2015. Samtidig foreslås det en utredning av kollektivtrafikk på
strekningen Ringerike-Akershus/Oslo. Busstilbudet i Hønengata i dag vurderes som relativt
godt med 3-5 avganger i timen i rushtiden.
Utvikling av jernbanen

Eksisterende jernbanetrasé om Roa kan få økt godstrafikk i fremtiden. Handlingsprogram for
kollektivtransport i Buskerud 2014-2017 tar opp utviklingen av jernbanen. Oppfølging skjer
gjennom overordnede mål og hovedmål i planen: Buskerud fylkeskommune skal påvirke
staten til utbygging av: 1. Sørlandsbanen mellom Drammen og Kongsberg med dobbeltspor,
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2. Ringeriksbanen, 3. Videreutvikling Spikketadlinjen med forbedret tilbud og 4. Bedre
kapasiteten i linjenettet i tråd med økende behov, særlig i Oslo-området. Buskerud
fylkeskommune skal påvirke staten til å gi tilbud med lokaltog, regiontog og fjerntog som
bygger opp under overordnede mål.
Dagens situasjon/0-alternativet (utvikling som viderefører dagens regulering)

Det foreligger en detaljregulering av fv35 Hønengata mellom jernbaneundergangen og
Hovkrysset. Statens vegvesen har utarbeidet planen i samarbeid med Ringerike kommune.
Opplysningene gjengitt under er hentet fra planbeskrivelsen til denne planen:
Det er i dag to bussholdeplasser (utformet som busslommer i veibanen) i hver retning.
Holdeplassene mot sentrum er plassert ved Hønengata 72 og 80. Fra sentrum er
holdeplassene lokalisert ved Hønengata 73 og 83. Holdeplassene brukes av både lokal- og
fjernbusser. Det kjører ca. 60 busser i hver retning gjennom Hønengata i løpet av døgnet.
I perioden 16.00-17.00 er det fire avganger i hver retning. Registreringer av av- og
påstigende passasjerer er gjennomført av Nettbuss AS. Registreringene viser at det på
busstoppene ved Hønen allé (Hønengata 80/83) er ca. 12 av- og påstigninger per dag i hver
retning. Busstoppene ved Domus (Hønengata 72/73) er det ca. 15 av- og påstigninger i hver
retning.

Fra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, 2003. Planområdet markert med grønt.
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Planlagte forbedringer/utbedringer i vedtatt reguleringsplan for øvre del av Hønengata (Statens
vegvesen, vedtatt 2012)

Detaljregulering for fv35 Hønengata er tatt inn i planforslaget for utbyggingen av Øvre
Hønengata øst, og forutsettes lagt til grunn for utbyggingen. I den vedtatte reguleringsplanen
for utbedring av gaten er det forutsatt å benytte sammen tverrsnitt som for den nedre delen av
Hønengata.
Tiltakene som er foreslått forutsettes å gi gode nok trafikale forbedringer inntil mer
permanente løsninger kan etableres; som et fremtidig hovedveinett i Hønefoss. Videre er
formålet med reguleringsplanen å sikre tilstrekkelig areal og beskrive hvordan tiltak skal
utformes.
I planen er det forutsatt kantstopp for bussene. Dette gir bedre prioritering av busstrafikken i
forhold til øvrig trafikk. Oppholdstiden på holdeplass blir kortere. Bussholdeplassene er
hovedsakelig lokalisert på samme sted som i dag, men noe forskjøvet.
For å oppnå formålene med planforslaget foreslås generell opprusting av området med
følgende elementer:
- busstopp i kjørebanen
- fartsgrense 40 km/t
- opphøyde gangfelt
- stengning av noen avkjørsler
- kryssutbedringer
- tosidig sykkelfelt
- bredere fortau

Illustrasjon viser utsnitt plankart for fv 35 Hønengata.
Busstopp i kjørebanen markert med sirkler. Planområdet er skravert.
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Illustrasjon viser utsnitt plankart for fv 35 Hønengata.
Busstopp i kjørebanen markert med sirkler.

Vurdering av verdien av området

Området har i dag en god kollektivdekning. Tilkomst for buss vil bli bedret i forhold til
dagens situasjon etter gjennomføring av tiltak i tråd med gjeldende plan for rv35 Hønengata.
Verdien er vurdert å være middels god.
Omfang

En utbygging av boliger innenfor planområdet vil bedre kundegrunnlaget for
kollektivtrafikken, og vil også kunne være med på å fremskynde enkelte av tiltakene langs
Hønengata. Omfanget av planforslaget er vurdert å være lite positivt.

Kollektivtransport

Verdi 0-alternativet

Omfang planforslag

middels god

liten

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Liten positiv
konsekvens (+)
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7.4 KONSEKVENSER FOR STØY OG LUFT
Innledning

Rapporten er utarbeidet etter målsetningen om å tydeliggjøre hva byggene påføres med
hensyn til støy.
Forutsetninger og aktuelle begrep

Støy: Støy eller støyforurensning er uønsket lyd. I Norge er veitrafikken den dominerende
kilde for støyformer. 1,4 millioner nordmenn er utsatt for veitrafikkstøy over 55 dB, målt med
et gjennomsnitt over døgnet, og målt ved yttervegg. Målt etter støyplageindeks (SPI) stod
ifølge Statistisk sentralbyrå trafikk for 79% av støyplagene i 2007, fly 4%, jernbane 4%,
industri 4%, annen næring 3%, andre kilder 6%.
Luftforurensning: Luftforurensning er sammensetning i atmosfæren av kjemikalier, gasser,
partikler eller biologisk materiale som medfører helsefare eller ubehag for mennesker eller
andre levende organismer, er til forstyrrelse av økosystemer, eller har andre skadelige
virkninger. Den største andelen av luftforurensning i norske byer, ca. 60%, kommer fra
biltrafikk.
Frittfelt: Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, det vil si mikrofonen er plassert slik at den
ikke påvirkes av reflektert lys fra husvegger og lignende.
Støyfølsom bebyggelse: Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.
A-veid: Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene hvor
hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn de deler av
frekvensspekteret hvor hørselen har lav følsomhet.
ÅDT: Årsdøgnstrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år delt på 365
døgn.
L_den: A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day - evening - night) med 5 dB og 10
dB tillegg for henholdsvis kvedl og natt. Det tas dermed hensyn til varighet, lydnivå og
tidspunktet på døgnet støy blir produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere
bidrag til totalnivå enn på dagtid. L_den –nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes
som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning over et år. L_den skal alltid
beregnes som frittfeltverdi.
L_p_aeq_T:
Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode
T, for eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer. Krav til innendørs støynivå angis som
døgnekvivalent lydnivå, altså et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet.
L_5af:A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som overskrides av
5% av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode.
Innsamling av data

•
•
•

Planprogram, fastsatt 17.04.12, for områderegulering for Øvre Hønengata øst.
Notat ”Støy og Luft”, Rambøll, oktober 2013
Wikipedia
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Myndighetskrav:
I ”Teknisk forskrift etter plan- og bygningsloven” er det gitt funksjonskrav med hensyn på lyd
og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til akustikk
og lysdisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2008 ”Lydforhold i bygninger –
Lydklassifisering av ulike bygningstyper”.
Klasse C i standarden regnes for å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige
tiltak. Klasse A og B kan brukes i tilfeller der man ønsker en høyere standard enn vanlig.
Klasse C legges til grunn for utførelsen i dette prosjektet.
Med hensyn til utendørs støy henviser NS 8175:2008 videre til grenseverdier i ”Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)” som er beskrevet nedenfor.
Det avventes avklaring fra bygningsmyndighetene hva gjelder bruk av ny utgave av NS
8175:2012. Foreløpig er NS 8175:2008 gjeldende med unntak av anbefalinger til
preaksepterte ytelser for romakustiske forhold gitt i veileder til TEK 10. § 13-8 i ”Veiledning
om tekniske krav til byggverk” gjøres gjeldende i prosjekter rammesøkt etter 01.07.2012.
Disse kravene er skjerpet i forhold til kravene fra 2008.
Med hensyn til utendørs støy henviser NS 8175 videre til grenseverdier i ”Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) som er beskrevet nedenfor.

Figur: gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder (side 7 i notat)

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom
bruk menes for eksempel soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke
nødvendigvis ved mest utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk
er plassert i bygningen. Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som
er egnet for rekreasjon. Det vil si balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet
nærområde til bygning som er avsatt til opphold og rekreasjonsformål.
Støygrensene gitt i T-1442/2012 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og
praktiske grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan
fravikes dersom støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet,
urimelig høy kostnad, dårlig tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder,
spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn
til samordnet areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i
gul og rød sone bør likevel følgende forhold innfris:
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•
•

Støyforhold innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning,
for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides.
Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal
med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune.

NS 8175:2012 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for
ulike bygninger med ulike bruksformål.
Metode, kriterier for arbeidet

Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra Hønengata og jernbanen. Økt trafikk på grunn av
utbygginga samt generell trafikkvekst vil kunne medføre forverrede støyforhold i området. Det
skal utarbeides et oppdatert støysonekart som viser eventuelle endringer i støy for
eksisterende bebyggelse i og utenfor planområdet. Dersom det foreslås tiltak for å redusere
støy, skal virkningene beregnes og effekt av tiltaket vises på kart.
Det skal gjøres en vurdering av luftkvaliteten. Forholdet til Ringerike kornsilo skal omtales.
Lydutbredelse er beregnet iht. nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy. Denne metoden
tar hensyn til følgende forhold:
• Andel tunge og lette kjøretøy
• Trafikkfordeling over døgnet
• Veibanens stigningsgrad
• Hastighet
• Skjermingsforhold for terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng
• Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark
Alle beregninger gjelder 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. Retningslinjene setter
støygrenser som frittfelt lydnivå. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes (refleksjoner fra andre
bygninger eller skjermer). For støysonekartene som følger er alle 1. ordens refleksjoner tatt
med, mens lydnivå på bygningsfasader er såkalt frittfelt.
Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt
kartverk. Beregningene er utført med Novapoint Støy.
Beregningsmetode og grunnlag

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier.
Disse er ÅDT (årsdøgnstrafikk), andel tungtrafikk og hastighet på vegene samt passerende
toglengder og hastighet for jernbane. Tabellen under viser en oversikt over støykilder.
Trafikktallene er hentet fra trafikkanalyse utført av Rambøll, november 2013,
fartsbegrensninger på vegene er hentet fra Statens vegvesen Nasjonal vegdatabank (NVDB).
Trafikktall for jernbanen er oppgitt av Jernbaneverket. Trafikkmengde er fremskrevet til 2023
med 25% økning. Fartsgrense er oppgitt av Arve Bakken som er oppsynsmann for RoaHønefoss-banen.
Vegtrasé

ÅDT 2013

ÅDT 2023

Hønengata

18 000

22 000

Andel
tungtrafikk
(>3500 kg)
50 km/t

Fartsbegrensning

50 km/t

Trafikkmengder veg
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Togtyper
EL 14
Gods EL
Gods DI

Dag
2013
479
1178
143

Dag
2023
598
1473
178

Kveld
2013
189
359
48

Kveld
2023
476
449
60

Natt
2013
1178
987
95

Natt
2023
1473
1233
119

Km/t
65
65
65

Trafikkmengder jernbane

Behandling av utendørs støy i Hønefoss kommune

Figur utsnitt av kommuneplan

Iht. kommuneplanbestemmelsene § 1.0.4 kan det i Hønefoss sentrum, spesielt ved
kollektivknutepunktene vurderes å tillates avvik fra støygrensene. Figur over viser gjeldende
kommuneplan, hvor brunt er senterområdene. Avvik kan tillates i senturmsområdet eller ved
kollektivknutepunkt, eller der hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging sier høy
arealutnyttelse:
• Hele planområdet anses som sentrumsområde iht. T-1442. Ved etablering av
støyfølsom bebyggelse innenfor rød eller gul støysone, blir det krevet spesiell
støytilpasning med hensyn til innendørs støynivå, tilgang til utearealer og stille side i
alle boliger.
• Beregning av støynivå skal ta utgangspunkt i trafikkmengde ved gjennomføring av
planlagte gatehierarki, slik det er definert i sentrumsplanen. Ved nye boliger langs
atkomstgater skal det foretas en vurdering av støykrav i forhold til trafikkmengden.
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•
•

•

•

Nye boliger skal ha minst en fasade som tilfredsstiller anbefalte støygrenser gitt i T1442, punkt 3.1.
Nye boliger inntilhovedgate, samlegate eller hovedspor for jernbanen skal a minst en
fasade vendt vekk fra denne støykilden. Soverom skal tilfredsstille anbefalte grenser I
T-1442, punkt 3.1.
Minst 50 % av uteoppholdsarealet som kreves iht. planbestemmelsene skal
tilfredsstille støygrenser i T-1442. På det øvrige uteoppholdsarealet som kreves ihht
planbestemmelsene, tillates inntil 5 dB høyere støynivå. Alt lekeareal skal tilfredsstille
grenseverdier for utenførs støy i T-1442, punkt 3.1.
For nye boliger i sentrumsoområder skal det dokumenteres at det i stue og soverom
kan oppnås tilfredsstillende nattestøynivå samtidig med drift av serveringssteder i
området. Disse bestemmelsene om støy gjelder også for bebyggelse i områder som
omfattes av tidligere vedtatte reguelringsplaner.

Dagens situasjon/0-alternativet

I forhold til beregninger, er området lite støyutsatt, bortsett fra inntil støykilden. Den
dominerende støykilden, vil være jernbanen, da eksisterende bygninger langs Hønengata
skjermer for støy fra denne. Deler av planområdet ligger innenfor gul sone.
Verdi: Området er litt belastet hva gjelder støy, og har således middels verdi.
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Illustrasjon som viser støysonekart for dagens situasjon, beregnet med trafikktall for 2013.
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Utvikling i tråd med områdereguleringen

Illustrasjon som viser beregning av støy fra vei og bane, målt 4 m over mark uten skjerming, i
2023.
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Illustrasjon som viser beregning av støy fra vei og bane, målt 4 m over mark med skjerming, i
2023.
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Illustrasjon som viser beregning av støy fra vei og bane, målt 1,7 m over mark uten
skjerming, i 2023.

55
Side 351 av 704

Illustrasjon som viser beregning av støy fra vei og bane, målt 1,7 m over mark med
skjerming, i 2023.
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Illustrasjon som viser beregning av støy fra vei og bane, med støyvoll 2 meter + 1 meter
skjerm.
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Omfang

Det er stort sett bare langs svært trafikkerte trafikkårer og i større byområder at større arealer
er utsatt for luftforurensning som overskrider grenseverdiene. I tillegg kan det forekomme
punktkilder. Hønengata har forholdsvis mye trafikk, og trafikkmengden er beregnet å ville
øke med ca. 10% som følge av det planlagte tiltaket. Under disse forholdene vil det være
PM_10 som gir størst utbredelse av luftforurensningssonene. Forenklede beregninger viser at
den røde sonen vil strekke seg mindre enn 5 meter fra vegkanten, men den gule sonen
strekker seg mindre enn 10 m fra vegkanten.
Trafikkøkning på grunn av utbyggingen vil være ca. 10 %. Økningen vil i all hovedsak bestå
av lette kjøretøy, og den vil ikke medføre endringer i støysituasjonen vil boliger langs
Hønengata. Skjermingstiltak mot trafikkstøy er ikke nødvendig, da den eksisterende
bebyggelsen fungerer som skjermer.
På jernbanen er det i dag lite trafikk, men det kan påregnes noe økt godstrafikk. Dette er ikke
avgjort på overordnet nivå enda, og utredningen har derfor ikke tatt med beregninger for
dette. Det må påregnes støytiltak hvis det blir en økning i trafikk. Slik trafikken er i dag, er
det ikke behov for tiltak.
Omfang etter utbygging antas derfor å være lite.
Anleggsperioden

Regler for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er tatt inn under innsamlig av
data; Myndighetskrav, støyretningslinje T-1442/2012. Regler for bygg- og anleggsstøy legger
stor vekt på god informasjon og kommunikasjon med naboskapet om anleggsarbeidene. Støy
fra større bygg- og anleggsaktiviteter skal prognoseres på forhånd, og konsekvenser for
driftstid og eventuelle støyreduserende tiltak skal vurderes før anlegget starter. Støygrensene
er minst strenge på dagtid, og intensjonen bak støyreglene er at aktivitet på dagtid i stor grad
må godtas. Støyende aktivitet på kveldstid har en strengere grense, of det bør ikke
kompromisses i samme grad som på dagtid. Reglene for bygg- og anleggsstøy har status som
veiledning i T-1442/2012, men bestemmelsene kan gjøres juridisk bindende gjennom:
• Arbeidskontrakt
• Reguleringsbestemmelse
• Vedtak om miljømyndighet etter forurensningsloven
• Gjennom vedtak for lokal helsemyndighet
Oppsummering og sammenstilling/konsekvens

Området er lite støyutsatt i dag. En utbygging som foreslått vil utgjøre en økt
trafikkbelastning på ca. 10%, noe som ikke gir utslag i økt støybelastning for eksisterende og
nye boliger, eller økt luftforurensning. Hva gjelder støy fra jernbane, er trafikken så liten at
dette ikke er regnet som et problem. Ved økt trafikk, vil det kunne være nødvendig med
enkelte støyskjermingstiltak, men da status på Ringeriksbanen enda ikke er bestemt, er ikke
dette utredet i det videre arbeidet. Det er satt en byggegrense mot jernbane på 15 m, og
eventuelle støyskjermingstiltak kan påregnes å etableres i denne sonen, alternativt lokalt ved
boligprosjektene. Det er satt krav til videre støyutredninger ved byggesøknad.
Verdi 0-alternativet
Omfang planforslag
Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Samlet vurdering for Middels verdi
Lite omfang
Ubetydelig
konsekvens (0)
støy og luft
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7.5 KONSEKVENSER FOR SPILLVANN, OVERVANN OG
VANNFORSYNING
Innledning
Dette kapittelet inneholder en utredning av løsninger for vann, avløp og overvannshåndtering
i utbyggingen av Øvre Hønengata øst. Planområdet er i dag dekket av harde overflater, og det
er problemer knyttet til overvann samt høy grunnvannstand. Ledningsnett for vann er fra 50tallet. Ringerike kommune ønsker at det bygges et separat anlegg, til spillvann og overvann.
Forutsetninger og aktuelle begrep
Overvann: er en samlebetegnelse for nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater.
Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp eller en
resipient (tradisjonell metode). Eller man kan ta i bruk såkalte LOH-tiltak (lokal
overvannshåndtering), også kalt LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering). Den første
metoden har lenge vært vanlig, men med stadig større nedbørsmengder, grunnet
klimaendringer, vil kapasiteten til ledningsnettet kunne sprenge, og man vil kunne få
oversvømmelser. Den andre metoden tar i bruk metoder som infiltrerer, fordrøyer eller leder
vannet bort i åpne flomveier. Man har da mulighet for å ta i bruk vannet som estetisk element
og til rekreasjon. Eksempler på LOH-tiltak er grønne tak og vegger, permeable dekker,
steinfyllingsmagasiner, regnbed, åpne flomveien og fordrøyningsdammer.
Fordrøyning: er en metode i avløpsteknikken for å utjevne varierende vannføringer slik at
nedstrøms ledningsnett og renseanlegg ikke blir overbelastet.
Brannvann: trykk på minimum 50 l/s. Ikke mer enn 100 m til brannkum/uttak.
Innsamling av data
Rambøll
Cowi
Ringerike kommune, teknisk tjeneste (samtaler/møter)
Wikipedia
Store Norske Leksikon
Influensområde
Planområdet/vurderingsområde
Vannforsyning
Dagens situasjon:
Eksisterende vannforsyning til området er via eksisterende Ø90 PE-ledning i Hønengata og
Ø100mm støpejernsledning i Industrigata. Vannledningen i Industrigata må også legges om i
forbindelse med utbyggingen da denne kommer i konflikt med nye bygg.
I tillegg ligger det en Ø180 PE-ledning over Hønengata i krysset med Krokenveien. Fra denne
ledning ligger en Ø63mm PE-ledning som nå er frakoblet da bygning er revet.
Skissering av fremtidig sitasjon:
Kapasitetsberegning (foretatt av COWI AS) viser at det er kapasitet for å ta ut 50l/s
brannvann fra Ø180mm Pe-ledning. Det bør foretas tappetest som bekrefter dette samt
detekterer eventuelle begrensninger i ledningsnettet (delvis stengte ventiler m.m.). En bør se
på etablering av ringledning mellom Ø180 PE i Hønengata og Ø100mm støpejernsledning i
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Industrigata ved utbygging av området. Dette sikrer brannvanndekningen i hele området samt
bedrer sirkulasjon på vannet. Endeledninger for brannvann er en ulempe mht. vannkvalitet da
dette medfører lang oppholdstider i ledningsnettet. Ringledning bør ses i sammenheng med at
eksisterende vannledning i Industrigata må legges om på deler av strekningen.


Prinsippskisse for vannforsyning til området, tilknytningspunkt for spillvann og overvann.

Spillvann
Dagens situasjon:
Det er fellesledninger i området, dvs. både spillvann og overvannet føres til samme
avløpsledning. Det har vært tidvis problemer med tilbakeslag i kjellere i området og
ledningsnettet nedstrøms er i dårlig forfatning.
Skissering av fremtidig sitasjon:
Ringerike kommune jobber med å se på ny løsning med separering av overvann og spillvann
fra elv og frem til utbyggingsområdet. Foreløpig tilknytningspunkt for spillvann vil da være
ved eksisterende kryssing av jernbanelinjen (jfr. illustrasjon nedenfor).
Noe av spillvannet fra bebyggelsen mot vest kan tas via ledningsnettet i Hønengata, forutsatt
at det er fall denne veien. Utbyggingen medfører også at eksisterende avløpsledning i
Industrigata må legges om.
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Tilknytningspunkt
spillvann/overvann

Illustrasjon viser alternativ 1 og 2 for overvannsløsning. (rambøll, Temanotat
overvannshåndtering/vannforsyning)

Overvann
Det skal redegjøres for løsninger for lokal håndtering av overvann, og tilpasning til
fremtidige klimaendringer. Det er i dag et eldre, felles overvannssystem i Hønengata. Dette
har for lite kapasitet og bør oppgraderes.
Hentet fra planprogrammet

Dagens situasjon:
I dag har Ringerike kommune en relativt ny overvannsledning med en dimensjon på 800 mm
PP på motsatt side av Hønengata for planområdet, jf. illustrasjon ovenfor. Denne starter i
Flattumveien, går via Krokenveien og ut i Hønengata ved jernbaneundergangen. Den går
midlertid over i en AF1000BET (fellesledning for overvann og spillvann) og Ringerike
kommune ønsker ikke overvann fra planområdet ut på denne før separeringen i Hønengata er
ferdigstilt.
Vannet inne på området ledes som tidligere nevnt til eksisterende fellesledninger.
Kombinasjon av mye nedbør og høy elvevannstand under vårflommen, kan gi problemer med
tilbakeslag av overvann i kjellere.
Verdien av området vurdert i forhold til dagens situasjon, er liten.
Skissering av fremtidig sitasjon:
Planområdet er stort og flatt, med mange harde flater, og jernbanen sperrer for avløp mot sør.
Det er lite naturlige flomveier i området annet enn eksisterende veger som leder til et lavpunkt
i Hønengata under jernbaneundergangen. Dette punktet er overbelastet i dag og bør derfor
ikke belastes med ytterligere overflatevann.
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Det er fra utviklers side ønskelig at en i første byggetrinn kobler overvannet på eksisterende
OV-ledning i Hønengata. En liten del av overvannet fra utbyggingsområdet vil nok kunne
føres ut på denne ledningen. Dette må avklares nærmere ved videre detaljprosjektering.
Hovedtilknytningspunkt for overvann vil være som skissert på illustrasjon (forrige side). Som
nevnt planlegger Ringerike kommune å sanere eksisterende avløpsledninger fra elv og frem til
dette punktet. En bør likevel i videre planlegging se på muligheter for å etablere
fordrøyningsløsninger. Mindre nedbørsmengder håndteres ved infiltrasjon i grunnen, det vil
være flere grøntområder i planlagt byggefelt som kan ta dette. Mindre nedbørsmengder kan
håndteres ved å lage fordrøyningsmagasiner under grøntområdene.
Hovedtraséene for vann og avløp kan også med fordel kombineres med legging av
fjernvarmerør og annen teknisk infrastruktur.

Illustrasjon viser alternativ 1, 2 og 3 for kryssing av jernbane med overvann, spillvann og fjernvarme (cowi)

Anleggsfasen
Eventuelle sikringstiltak som må gjennomføres i anleggsfasen, ivaretas gjennom krav til
ytterligere utredninger/dokumentasjon før gjennomføring av tiltaket.
Avbøtende tiltak
Det må gjøres tiltak for å øke kapasiteten for overvann i dagens situasjon, og ta høyde for
enda større konsentrasjon av vann. Det stilles krav til videre utredning/prosjektering og
dokumentasjon ved søknad om tiltak.
Oppsummering og sammenstilling
En utbygging vil føre med seg endringer til det bedre, da tiltak for å bedre situasjonen for
overvannshåndtering legges inn som avbøtende tiltak. Området har i dag en tålelig situasjon
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med tanke på at det er en lav belastning på området, samtidig er det store, harde flater, og små
areal til å ta i mot overvannet.
Vurdering av omfang (i forhold til vann/overvann og avløpsituasjon):
Et 0-alternativ har ingen videre utbygging/ingen planlagt endring/utbygging, og vil dermed
ikke i seg selv utløse et behov for oppgradering. Tilgrensende boligområder skal oppgraderes,
og kommunen avventer blant annet helt ny vannledning i Hønengata, nordre del.
Ledningsnettet for vann er fra 50-tallet. Overvannshåndteringen på planområdet er et
problem, og naboene mot sør, på andre siden av jernbanen, har rapportert problemer med
tilbakeslag av vann/kloakk i kjellere. Planområdet er i dag dekket av harde flater, og dette
gjør ikke en naturlig fordrøyningsprosess lettere.
En utbygging av området vil medføre at eksisterende avløpsledninger må legges om/fjernes.
Etablering av nytt og separert ledningsnett vil ha et positivt omfang for området og
omkringliggende området. Dette forutsetter at kommunen gjennomfører eget prosjekt med å
separere ledningsnettet nedstrøms utbyggingsområdet (sørsiden av jernbanelinjen).
Omfanget av en utvikling som planlagt for teknisk infrastruktur / vann, overvann og avløp er
derfor vurdert til å være middels til stort positivt.
Oppsummering og sammenstilling/konsekvens
1.
Verdi 0-alternativet
Omfang planforslag

Samlet vurdering for
spillvann, overvann
og vannforsyning

Liten

Middels til stort
positivt

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Middels positiv
konsekvens (++)
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7.6 KONSEKVENSER FOR ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR OG
MILJØ
Innledning

Dette kapittelet inneholder en utredning av energiløsninger for utbygging av planområdet
øvre Hønengata øst. Det er kartlagt energi- og effektbehov, beskrivelse av eventuelle
energiløsninger og en overordnet økonomisk analyse av de forskjellige energiløsningene.
Beregningene av energi og effekt er basert på TEK10 og ENOVA.
Foreslåtte energiløsninger er basert på en helhetlig vurdering av området, med fokus på
bæredyktige løsninger. Det er foretatt en klimaberegning for energiforsyningen til området.
Energi- og klimabetraktninger baseres på estimert energi- og effektbehov og energibærere i
forsyningen. Energi- og effektberegning bygger på situasjonsbeskrivelsen av Øvre Hønengata
øst, og er fordelt på type bygg og areal.
Forutsetninger og aktuelle begrep

Klimagasser/Miljø: Gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på jordens og atmosfærens
strålingsbalanse.
Energibærer:En mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å benytte seg av den på
et annet sted og til senere tid.
Spisslast: Belastningstopp i elektrisitetsforsyningen.
Bioenergi: Bioenergianlegg basert på skogflis eller pellets vil være en aktuell løsning som
hovedlast i en nærvarme energisentral. Det vil være behov for en spisslastløsning i tillegg. En
lokal bioenergiløsning installert i hvert bygg vil være en kostbar løsning. Enova har
støtteordninger til installasjon av energisentraler med bioenergi som kilder.
Solenergi: Solenergianlegg deles inn i solvarme og solceller, som henholdsvis produserer
varme og elektrisitet. Bruk av solvarme for oppvarming av tappevann har i utgangspunktet
størst potensial ved direkte anvendelse, da forbruket og produksjonen er i størst
overenstemmelse. Solceller kan installeres på hvert enkelt bygg, og det lokale strømnettet kan
dekke behovet som ikke dekkes av solcellene. Felles energiløsning med en minisolcellepark
vil være plasskrevende og fordyrende i denne sammenheng. En spennende mulighet ved
installasjon av solceller er lagring av overskuddselektrisitet i batterier i el-biler.
Tilgjengelig solfanger-/solcelleareal, typisk på tak, eller andel nødvendig fasadebekledning er
en faktor som må vurderes, samt optimal orientering av solfangere. Den kan være en
utfordring å få økonomi i installasjonen sammenlignet med alternative løsninger på markedet.
Enova har støtteordninger som inkluderer installasjon av solfangeranlegg, og støtter også
innovative energiløsninger, der solceller kan inngå.
Varmepumpeteknologi: Energikilder til bruk med varmepumpeteknologi inkluderer
grunnvann, sjøvann/ferskvann, uteluft, bergvarme og spillvarme. Randselva ligger 500 meter
fra planområdet og kan være aktuell energikilde, avhengig av temperaturnivået over året.
Uteluft kan også være aktuelt, særlig luft-vann varmepumpe. Luft som energikilde er typisk i
motfase med klimaavhengig varmebehov. Grunnvanns- og bergvarmeløsninger anses som for
kostbare for området, sammenlignet med tilgjengelig fjernvarme. Spillvarme er aktuelt om det
er lavtemperatur overskuddsvarme fra nærliggende industri, og må eventuelt kartlegges ved
mengde, temperatur på varmen og forventet varighet på produksjonen. Varmepumper
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benyttes som grunnlastkilde, og en spiss-/reservelastkilde må installeres i tillegg.
Varmepumper kan også bidra til å dekke kjølebehov. Enova har støtteordninger som kan gi
midler til installasjon av energisentraler med varmepumper.
Fjernvarme: Fjernvarme er sentralt produsert varme fra et energiselskap, som leverer varme
til kunder via et fjernvarmedistribusjonsnett. Det er et veletablert fjernvarmenett i Hønefoss,
som er under utvikling. Hønefoss Fjernvarme har konsesjon i planområdet, og utbygging av
fjernvarmedistribusjon til området har startet opp.
Metode, kriterier for arbeidet

Annen teknisk infrastruktur: Eksisterende vann- og avløpsanlegg, anlegg for fjernvarme, elog IT skal beskrives. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Hønefoss
Fjernvarme AS. Alle bygg over 1000 m2 har tilknytningsplikt. Ulike energiløsninger skal
vurderes.
Miljø: Det skal redegjøres for hvilke konsekvenser utbygginga har for klimagassutslipp.
Konsekvenser for klimagassutslipp skal vurderes i bygg, arealbruk og transport. Ulike
løsninger for klimatilpasning skal vurderes. Andre miljømessige konsekvenser skal også
vurderes.
Kommentar: Tema i planprogrammet overlapper hverandre og henger tett sammen. For å
unngå dobbelt vekting og vurdering i det videre, er det derfor valgt å samle disse tema i ett
kapittel. Vann- og avløpsanlegg håndteres i kapittel 7.5.
Dagens situasjon

Klima og energi: Situasjonsbeskrivelsen inkluderer både eksisterende og ny bebyggelse, samt
eksisterende fjernvarmeinfrastruktur i området. Sletta DA har i dag oljefyring, Marcodor og
Bilbygg har helelektrisk oppvarming, og Coop Østafjells har egen termisk energiforsyning.
Sletta DA planlegges konvertert til fjernvarme ila oktober/november 2013.
Det foreligger fremføringsavtale med alle grunneiere, samt varmeavtaler med følgende bygg:
- Sletta DA, 3 eksisterende næringsbygg
- Hønengata 67 AS, nytt næringsbygg
- Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS, både rekkehus og leiligheter
Varmeavtalen inkluderer dermed alle nye boligbygg og næring som kan nyttiggjøre seg
fjernvarme. Marcodor, Bilbygg og Coop Østafjells vil ikke inkluderes i varmeleveransen.
Marcodor og Bilbygg har helelektrisk oppvarming, og Coop Østafjells har egen termisk
oppvarming. Varmeleveransen til de aktuelle byggene vil inkludere varme til romoppvarming,
oppvarming av ventilasjonsluft og tappevann. Dette utgjør hele det varmespesifikke
opppvarmingsbehovet.
Da området er under omlegging til fjernvarme, men flesteparten av byggene fortsatt forsynes
med elektrisitet, er verdien av området vurdert å være liten.
Utvikling i tråd med områdereguleringen
Estimert energi- og effektbehov:

Det totale årlige energibehovet for området er 5,6 GWh, fordelt som følger:
Varmebehov ca. 3,3 GWh
Kjølebehov ca. 0,5 GWh
Elektrisitetsbehov ca. 1,8 GWh
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Effektbehov ca. 2,1 MW, der varmebehovet utgjør størstedelen med ca. 1,5 MW.
Tappevannsbehov til vaskemaskiner og lignende er ikke inkludert, og bør vurderes videre ved
installasjon av smarte termiske løsninger i byggene.

Rekkehus
Leiligheter
Marcodor eiendom
Sletta DA
Coop Østafjells SA,
eksisterende
Coop Østafjells SA, ny
Bilbygg SA
Hønengata 67 AS
Totalt

Energibehov (kWh/år)
Varme
Kjøle
Elektrisitet
118 523
0
88 550
725 556
0
527 850
170 637
30 240
66 240
741 797
131 460
287 960
1 052 262
186 480
408 480

Varme
58
409
61
265
375

64 958
337 342
81 222
3 292 296

78
143
97
1 486

36 018
40 470
45 036
469 704

130 065
123 540
162 630
1 795 315

Effektbehov (kW)
Kjøle
Elektrisitet
0
15
0
93
2
20
11
86
15
122
40
0
50
118

40
34
50
459

Tabell : estimert energi- og effektbehov, fordelt på varme, kjøle og elektrisitet, for bolig og næringsbyggene

Anbefalt energiløsning:

Fjernvarme peker seg ut som den desidert mest hensiktsmessige energiløsningen for området,
og vil dekke både grunnlast og spisslast. Med en svært høy fornybarandel i Hønefoss
Fjernvarme produksjon vil dette være en svært klimaeffektiv energiforsyning. I tillegg er
fjernvarme en energifleksibel og arealeffektiv løsning, som både er driftssikker og reduserer
driftskostnader og risiko for beboere og brukere.
Hønefoss Fjernvarme leverer ikke kjøle til området, og det anbefales at det installeres lokale
kjøleløsninger i de to ny næringsbyggene, i form av varmepumper. Gjenvinning av spillvarme
fra kjøleproduksjon bør vurderes. Boligene vil ikke ha noe kjølebehov iht. passivhusstandaren
(kommende TEK 15).
Diskusjon av verdi, omfang og konsekvens:

Verdien, omfanget og konsekvensen av den anbefalte energiløsningen vil diskuteres i forhold
til samfunnsnytte, både energiteknisk og –praktisk, samt miljømessig. Det er gjennomført en
klimagassberegning og klimaeffekten av energiforsyning til området presenteres.
”Riktig energi til riktig forhold” står sentralt for energiplanlegging av områder og innebærer
at varme bør dekke det varmespesifikke behovet i størst mulig grad. Elektrisitet er en
høyverdig energiform, og bør benyttes til de formål som ikke kan dekkes av varme. Dette
bidrar til at det utvikles energifleksible forsyningssikkerhet og driftssikkerhet, samt klima og
miljøprestasjon.
Det eksisterende fjernvarmesystemet oppfyller alle disse punktene, og leverer samtidig
kortreist energi produsert fra lokale ressurser. Et godt utbygd fjernvarmenett vil dessuten
bidra til energifleksibilitet i et langt større område enn Øvre Hønengata. Fjernvarme vil være
en økonomisk fordelaktig energiløsning, der prisen til enhver tid vil være lavere enn
elektrisitet. Drift og vedlikehold vil dessuten være Hønefoss Fjernvarmes ansvar, noe som vil
være svært formålstjenlig for beboere og brukere av bygg i området.
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Klimagassberegning for stasjonær energi

Utslippsfaktorer utgjør en av de viktigste antakelsene i klimagassberegningen. Det eksisterer
ikke standardiserte verdier for utslippsfaktorer. Spennet i utslippsfaktor for bioenergi er stort,
og avhenger av type biobrensel. Det er valgt en generell utslippsfaktor for bioenergi,
uavhengig av om det er pellets, flis eller treavfall, og det er ikke tatt hensyn til biogene CO2utslipp eller lagring av karbon i antroposfæren. Gjenvinning av røykgass i
bioenergiproduksjonen er antatt en utslippsfaktor på 0, da dette er direkte gjenvinning. Det er
valgt en utslippsfaktor for elektrisitet basert på nordisk elektrisitetsmiks. Alternativt kunne
ZEBs faktor for elektrisitet vært benyttet, men denne er basert på utbyggingsår, noe som vil
føre til høy usikkerhet, særlig i forbindelse til eksisterende bebyggelse.
Energibærer
Bioenergi
Gjenvinning av røykgass
Fossil fyringsolje, sentral
produksjon
Elektrisitet, direkte bruk i bygg
Elektrisitet til varmepumpe for
kjøling
Elektrisitet til varmepumpe for
varme

Utslippsfaktor
(gram CO2-ekv./kWh)
10
0
376

Kommentar

159
64

*Ecoinvent
Antatt COP=3

61

Antatt COP=2,6

Stort spenn i faktor

Tabell: utslippsfaktorer benyttet i klimagassberegningen, fordelt på energibærer

Det foreligger store usikkerheter i forbindelse med området, særlig i forhold til type
næringsbygg – forretning, kontor eller lager, og kjøleløsning. Faktisk kjøleløsning er ikke
kartlagt, og det er antatt at kjølebehovet dekkes av varmepumpe. Det er to eksisterende bygg
som i dag har helelektrisk oppvarming, og det antas at disse ikke legges om til fjernvarme på
kort sikt. Coop Østafjells har egen termisk energiforsyning og antas å dekke varmebehovet på
kort sikt ved bruk av varmepumpe.
Energibærer
Varme fra fjernvarme
Varme fra elektrisitet
Varme fra lokal
varmepumpe
Elektrisitet
Kjøle fra varmepumpe
Totalt

Mengde
(GWh/år)
1,7
0,5
1,1

Utslippsfaktor
(gram CO2-ekv./kWh)
21
159
61

Totale utslipp
(tonnCO2-ekv.)
35
81
68

1,8
0,5
5,6

159
64
90

285
30
499

Tabell: klimagassregnskap for anbefalt energiforsyning til planområdet

Tabell over viser klimagassregnskap for stasjonær energiforsyning, fordelt på varme,
elektrisitet og kjøle. Total klimaeffekt for energiforsyning er 499 tonn CO2-ekvivalenter per
år, eller 15,1 kg CO2-ekvivalenter per m2.
I dag benytter de tre byggene som eies av Sletta DA oljefyring for å dekke varmebehovet.
Denne løsningen indikerer en årlig klimaeffekt på 333 tonn CO2-ekvivalenter for dagens
energiforsyning – både varme, elektrisitet og kjøling. Denne verdien reduseres med 79% ved
bruk av fjernvarme til å dekke varmebehovet, med en total årlig klimaeffekt på 70 tonn CO2ekvivalenter.
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Oppsummering

Omfanget av den anbefalte energiløsningen oppsummeres som medium til stor. Fjernvarme er
en svært formålstjenlig energiløsning for byggene, og presterer vært godt i et klimaperspektiv.
Tilknytning til fjernvarmenettet vil dessuten bidra positivt til energisystemet i Hønefoss som
en helhet. Omlegging til fjernvarme i bygg med helelektrisk oppvarming, samt bruk av
smarte, innovative løsninger, som for eksempel solceller, vil heve prestasjonen ytterligere.
Avbøtende tiltak

Elektrisitet har en relativt høy klimaeffekt. Det er tre tiltak som kan bidra til å redusere
klimaeffekten fra energiforsyningen til området. I prioritert rekkefølge:
1. Marcodor og Bilbygg har i dag helelektrisk oppvarming. Ved en omlegging til
vannbåren varme og tilknytning til fjernvarmenettet kan klimaeffekten for området
reduseres fra 15,1 til 13,0 og CO2-ekvivalenter per m2. Den totale klimaeffekten
reduseres da med 15% sammenlignet med resultatet i fra klimagassregnskapet, til 429
tonn CO2-ekvivalenter årlig.
2. Det kan etableres solceller på byggene for å erstatte klimaintensiv kraft fra nettet med
lokalprodusert, miljøvennlig elektrisitet. Ved å lagre elektrisitet fra solcelleproduksjon
i batterier i el-biler, kan elektrisitetsproduksjon og forbruk tilpasses i større grad. Ved
å installere solceller kan klimaeffekten reduseres betraktelig. Reduksjonen vil avhenge
av mengde produsert elektrisitet, mulighet for lagring av elektrisitet og utslippsfaktor
for solkraft.
3. Ved tilknytning av Coop Østafjells til fjernvarmenettet kan en ytterligere reduksjon i
klimaeffekt oppnås. Dette anses som mindre realistisk.
Oppfølgende undersøkelser

Det foreligger en varmeavtale mellom Hønefoss Fjernvarme og flere bygg på planområdet, og
behovet for oppfølgende undersøkelser i forbindelse med dette er derfor svært begrenset.
Installasjon av smarte målere er et krav fra NVE fra 2017, og bør derfor installeres ved
oppføring av byggene. Mulighet for måling av elektrisitet og varme i samme måler vil være
svært hensiktsmessig. Hvordan dette håndteres, og hvem som er ansvarlig for
datahåndteringen, bør avklares. Mulighet for installasjon av solceller på boligene kan
undersøkes videre, og kan potensielt bidra til en betydelig reduksjon i klimaeffekt.
Videre, mulighet for omlegging fra helelektrisk til vannbåren oppvarming med tilknytning til
fjernvarme for byggene Marcodor og Bilbygg bør undersøkes videre.
Oppsummering og sammenstilling/konsekvens

Samlet vurdering for
annen teknisk
infrastruktur og miljø

Verdi 0-alternativet

Omfang planforslag

Liten verdi

Middels til stort
omfang

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Middels positiv
konsekvens (++)
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7.7 KONSEKVENSER FOR FORURENSET GRUNN, GRUNNVANN OG
RESIPIENTER
Innledning

Dette kapittelet beskriver potensielle forurensningskilder til grunnforurensning innenfor det
aktuelle området, både nåværende og tidligere kilder. Det er med utgangspunkt i
illustrasjonsplan/situasjonsplan (datert 05.03.13) beskrevet hvilke konsekvenser potensiell
forurensning i grunnen kan ha for en videre utvikling av området.
Forutsetninger og aktuelle begrep

Overordnet regelverk, planer og mål
I forurensningsforskriftens kapittel 2 er det fastsatt normverdier for en rekke stoffer.
Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger
risiko for verken helse eller miljø, og de definerer dermed hva som anses som forurenset
grunn. Videre har Miljødirektoratet i veileder TA-2553/2009 ”Helsebaserte tilstandsklasser
for forurenset grunn”, definert fem tilstandsklasser for forurenset grunn basert på
forurensningsgraden. Se tabell under.
Tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra ”Meget god” til ”Svært dårlig”. Den
øvre grensen for tilstandsklasse 1 og 5 styres av henholdsvis normverdiene og grenseverdiene
for når massene regnes som farlig avfall.
Tilstandsklasse 1
Beskrivelse av Meget god
tilstand
Øvre grense
Normverdi
styres av

2
God

3
Moderat

4
Dårlig

5
Svært
dårlig
Helsebaserte
Helsebaserte
Helsebaserte
Nivå som
akseptkriterier akseptkriterier akseptkriterier anses å
være farlig
avfall

Tabell ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn”, som gitt i Miljødirektoratets veileder TA2553/2009.

Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på
mennesket. De ulike klassene setter grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av
miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. Områder som skal benyttes til boliger må for eksempel
tilfredsstille tilstandsklasse 2 i toppjord og klasse 3 i dypereliggende jord. I veileder TA2553/2009 i Tabell 7 er krav for ulike tilstandsklasser til tre kategorier av arealbruk satt opp.
Gruppene er som følger:
1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass)
2. Sentrumsområder, kontor og forretninger
3. Industri og trafikkarealer
Det er planlagt å utvikle området i Øve Hønengata øst til næring, parkeringsplasser og
boligformål (blokkbebyggelse og rekkehus). Områdene som skal utvikles med
blokkbebyggelse og rekkehus går under arealbruken ”boligområder”. For denne typen
arealbruk stilles det følgende krav fra Miljødirektoratet:
•
•
•

Toppjorda (0-1 meter): må tilfredsstille tilstandsklasse 2 eller lavere.
Den dypereliggende jorda (>1 meter): må tilfredsstille klasse 3 eller lavere.
Tilstandsklasse 4: kan aksepteres i dypereliggende jord såfremt en risikovurdering av
helse og spredning tilsier at det er forsvarlig.
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Dersom det skal etableres lekeplasser innimellom boligene vil disse områdene omfattes av
Miljødirektoratets veileder TA-2261/2007 ”Jordforurensning i barnehager og lekeplasser”.
Tabell under viser hvilke kvalitetskriterier som gjelder for toppmassene (0-1 meter) for
normale barnehager. For lekeplasser gjelder de samme kriteriene som for normale barnehager.
Stoff (mg/kg)
Arsen
Bly
Kadmium
Krom6+
Kvikksølv
Nikkel
Benzo[a]pyren
PAHsum16
PCBsum7

Normal barnehage
20
100
10
5
1
135
0,5
8
0,5

Områder som skal utvikles til næring og parkeringsplasser går under arealbruken
”sentrumsområder, kontor og forretning”. For denne typen arealbruk stilles det følgende krav
fra Miljødirektoratet:
• Toppjorda (0-1 meter) må tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere.
• Den dypereliggende jorda (>1 meter) må tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere.
• I tillegg kan tilstandsklasse 4 eller 5 tillates i dypereliggende jord dersom en
risikovurdering av helse og spredning tilsier at det er forsvarlig.
Innsamling av data

1. Miljøverndepartementet, Forskrift om begrensing av forurensing
(forurensingsforskriften), FOR 2004-06-01, Lovdata.
2. SFT, Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager og lekeplasser
TA2261/2007, 2007.
3. Klima- og forurensningsdirektoratet, Grunnforurensning – bransjer og stoffer, K.-o.
Forurensningsdirektoratet, Editor, 2012.
4. Arialisdata, Arialisdata på nett, 2011; http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/.
5. NGU, N., Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA). NGU.
6. SFT, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. TA-2553/2009, 2009: p. 27.
7. Grunnvannsforurensningsdatabasen
Metode, kriterier for arbeidet

Forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives. (Fra planprogrammet)
I henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, med ikrafttreden 01.07.2004 (1), skal det
ved terrenginngrep der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, gjøres nødvendige
undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av den eventuelle forurensningen.
For å vurdere om det er grunn til å mistenke forurensning på det aktuelle området er det
gjennomført en historisk kartlegging. Resultatene fra den historiske kartleggingen vurderes og
det konkluderes med om det er grunn til å mistenke grunnforurensning og om det derfor er
behov for videre miljøteknisk grunnundersøkelse med prøvetaking eller om undersøkelsen
kan avsluttes.
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Den historiske kartleggingen er gjennomført som en skrivebordsstudie. Offentlig tilgjengelig
informasjon i Klif sin grunnforurensningsdatabase, NGU sine databaser om grunnforhold og
grunnbrønner, informasjon fra Matrikkelen og informasjon i Ringerike kommune sine arkiver
er benyttet.
Informasjonen som har fremkommet under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere
mulige forurensningskilder på eller ved eiendommen, og informasjon om opphav til og mulig
utbredelse av forurensningen.
Dagens situasjon

Eiendomsinformasjon for Industrigata 4B (86/736)
Adresse
Industrigata 4B
Gnr/bnr
86/736
Dekke på overflaten
Området består av tette dekker. Eiendommen
er i hovedsak asfaltert, med unntak av et
mindre område med vegetasjon ved den
østlige ytterkanten av eiendommen og mot
jernbanelinjen.
Bygninger på eiendommen
Omkringliggende område og arealbruk på
naboeiendommer
Eiendomsinformasjon for Industrigata 4 (86/263)
Adresse
Industrigata 4
Gnr/bnr
86/263
Dekke på overflaten
Området består av tette dekker. Eiendommen
er i hovedsak asfaltert, med unntak av tynne
striper med vegetasjon i ytterkanten av
eiendommen mot de tilgrensende
eiendommene.
Bygninger på eiendommen
Fire bygg på eiendommen.
Omkringliggende område og arealbruk på
Tilgrensende områder mot nord benyttes til
naboeiendommer
nøring og industri. I tillegg er et noe
boligområde nord for eiendommen.
Tilgrensende område mot vest ble tidligere
benyttet til industri, men er per i dag
ubebygd. Tilgrensende område mot sør
benyttes til jernbane. Området mot øst er
grøntområde/park og kornsilo.
Eiendomsinformasjon for Hønengata 67 (86/250)
Adresse
Hønengata 67
Gnr/bnr
86/250
Dekke på overflaten
Området består delvis av tette dekker (asfalt)
og delvis av grus. Det er striper med
vegetasjon langs eiendommens ytterkanter.
Bygninger på eiendommen
Det er per i dag ingen bygg på eiendommen.
Omkringliggende område og arealbruk på
Tilgrensende områder mot nord og vest
naboeiendommer
benyttes til forretninger. Tilgrensende
område mot sør benyttes til jernbane.
Området mot øst benyttes til næring.
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Eiendomsinformasjon for Hønengata 73 (86/343, 86/342, 86/446)
Adresse
Hønengata 73
Gnr/bnr
86/343, 86/342, 86/446
Dekke på overflaten
Området består delvis av tette dekker (asfalt).
Det er striper av vegetasjon langs den
vestlige, sørlige og østlige siden av
eiendommene.
Bygninger på eiendommen
Det er per i dag ett bygg på eiendommen som
hovedsakelig benyttes til dagligvarehandel.
Omkringliggende område og arealbruk på
Tilgrensende områder mot nord benyttes til
naboeiendommer
bensinstasjon og parkeringsplass.
Tilgrensende område mot øst benyttes til
parkeringsplass. Mot vest går Hønengata.
Tilgrensende område mot sør er delvis
ubebygd, og benyttes til forretning.
Eiendomsinformasjon for eiendom 86/536 (parkeringsplass)
Adresse
Gnr/bnr
86/536
Dekke på overflaten
Området består av tette dekker (asfalt). Det
går en stripe med vegetasjon mot øst.
Bygninger på eiendommen
Det er per i dag ingen bygg på eiendommen.
Omkringliggende område og arealbruk på
Tilgrensende område mot nord benyttes til
naboeiendommer
parkeringsplass. Tilgrensende område mot
øst benyttes til lastebilverksted. Mot vest
ligger det dagligvareforretning og
bensinstasjon. Tilgrensende område mot sør
er ubebygd.
Det vises til vedlegg for utfyllende informasjon.
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Kort om de resterende gnr/bnr innenfor planområdet:

Illustrasjonen over viser en oppsummering av hva slags virksomhet som har vært på de ulike eiendommene
innenfor tiltaksområdet. Den antatt mest forurensede grunnen er Industrigata 4(86/236). Oppsummeringen viser
flere mulige punktkilder.

Dronning Ragnhilds vei 1 (86/258)
Eiendommen var ubebygd frem til 1969, og det var dekket av et jorde; ”Hønenjordet”. Det er
dermed ingen mistanke om forurensende aktivitet på eiendommen før 1969. På begynnelsen
av 1970-tallet ble det bygget lastebilverksted på eiendommen. Bygningen huser også
kontorer, butikk og andre rom (garderober, spisesal etc.), men verkstedet opptar mesteparten
av bygningsmassen på eiendommen.
I 1973 ble verkstedet utvidet med ekstra verksted og lakkeringsverksted. I tillegg ble det satt
opp en egen garasjehall på eiendommen. Rett vest for hovedbygningen ligger det en
bensinutskiller. Et område sør på eiendommen har blitt benyttet til utvendig vaskeplass.
Eiendommen er blitt brukt som parkeringsplass for lastebilene både hverdager, helger og
netter. Lastebilene har ofte stått lenge på tomgang på eiendommen.
Dersom det er spredning av forurensning fra denne eiendommen er det sannsynlig i form av
forurenset vaskevann fra den utvendige vaskeplassen.
Hønengata 75 (86/491)
Biltilsynet holdt til på denne eiendommen før 1986. Det er usikkert når Biltilsynet overtok
eiendommen, og om det har vært andre virksomheter på eiendommen før Biltilsynet. På
midten av 1980-tallet flyttet Biltilsynet til andre lokaler, og Shell-stasjonen som lå i
Hønengata 71 ble flyttet hit. I denne forbindelse ble det etablert 5 pumperekker (3 for bensin
og 2 for diesel). Tankene ble gravd ned (under de fire største pumperekkene) 2 meter under
terrengoverflaten. I tillegg er det tanker for fyringsolje, oljeutskiller og spillolje på
eiendommen. Det har ikke blitt funnet noen dokumenter om utvidelse av tankkapasiteten.
Dersom det er spredning av forurensning fra denne eiendommen er det sannsynligvis i form
av lekkasjer fra nedgravde tanker, eventuelt fra søl i forbindelse med påfylling av tankene.
73
Side 369 av 704

Hønengata 71 (86/478)
Det var en bensinstasjon på eiendommen fra 1950-tallet og frem til 1986, da bensinstasjonen
ble flyttet lengre opp, til Hønengata 75. Bensinstasjonen hadde gravd ned 6 tanker med et
volum fra 6000 liter til 20 000 liter. Bensinstasjonen lå i den sørlige delen av bygget, og
drivstofftankene var gravd ned i området mot Hønengata 67. I en kortere periode har bygget
blitt brukt som lager for byggevarer. Etter dette er bygningen blitt brukt til forretninger,
restaurant og kontorer. Dersom det er spredning av forurensning fra denne eiendommen er det
antageligvis fra de nedgravde drivstofftankene som lå plassert mellom Hønengata 71 og
Hønengata 67.
Hønengata 67 (86/283)
På denne eiendommen står det et forretningsbygg fra 1960-tallet. Denne eiendommen var slått
sammen med eiendom 86/478 frem til slutten av 1970-tallet / begynnelsen av 1980-tallet. De
nedgravde tankene til bensinstasjonen som tidligere lå i Hønengata 71, var gravd ned mellom
Hønengata 71 og Hønengata 67. Dersom det er spredning av forurensning fra denne
eiendommen vil det sannsynligvis stamme fra disse tidligere nedgravde oljetankene.
Hønengata 65 (86/272)
Denne eiendommen er benyttet til ulike typer forretningsvirksomhet. Det er lite sannsynlig at
det har vært spredning av forurensning fra denne eiendommen inn på tiltaksområdet.

Over ses en oversikt over tidligere og nåværende bruk av de 15 aktuelle eiendommene, med
fokus på mulig forurensningskilder. Størst vekt er det lagt på eiendommene som direkte
berøres av den planlagte utbyggingen.
Dersom det har vært trafikk eller parkering av tyngre kjøretøyer på eiendommene kan det ikke
utelukkes at det befinner seg oljeforurensning i grunnen, dersom et har vært lekkasjer fra
kjøretøyene. Dette gjelder samtlige eiendommer.
I bygninger fra 1950-1980-tallet ble det brukt mye miljøgifter i byggverkene, særlig
tungmetaller og PCB. Miljøgifter i maling eller andre bygningsmaterialer kan ha forurenset
grunnen nær bygningene, særlig om de er renovert eller revet. De fleste av bygningene på de
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aktuelle eiendommene er fra denne perioden, så miljøgifter fra byggverkene kan også være en
kilde til forurensning.
Geologi, grunnvann og resipienter

Figur: oversikt over løsmassefordelingen i området. Som figuren viser, består løsmassene på alle de aktuelle
eiendommene av fyllmasser (markert med grått). Den østlige delen av eiendommene 86/236 (Industrigata 4) og
86/736 (Industrigata 4B) består av elveavsetninger (markert med gult).
(Illustrasjon: Rambøll, temanotat Forurenset grunn)

Figuren over viser løsmassegeologien i området. Som figuren viser, er tiltaksområdet
hovedsakelig dekket av fyllmasser, med noe elveavsetninger mot øst. Fyllmassene har en
ukjent opprinnelse, og det kan dermed ikke utelukkes at disse kan inneholde noe diffus
forurensning. Elveavsetninger er en løsmassetype som vanligvis har god permeabilitet. I følge
Grunnvannsdatabasen er det antatt at denne elveavsetningen inneholder en betydelig
grunnvannsressurs, se figur nedenfor.
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Figur: oversikt over grunnvannsforekomster i området. Som man ser befinner det seg en antatt betydelig
grunnvannsforekomst rett øst for tiltaksområdet.
(Illustrasjon: Rambøll, temanotat Forurenset grunn)

Dersom det er spredning av forurensning fra området er det dermed fare for at dette spres
gjennom elveavsetningen og ned til Randselva, eller inn i grunnvannsforekomsten. Det er
omtrent 140 meter i luftlinje fra det østligste punktet i Industrigata 4 til Randselva.
Ingen av eiendommene er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.
Videre undersøkelser

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-4 [1] skal tiltakshaver sørge for at det
blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell
forurensning i grunnen dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området.
Resultatet fra den historiske kartleggingen viser at det er grunn til å mistenke forurensning på
flere av de aktuelle eiendommene innenfor tiltaksområdet. Dersom det skal graves i
forbindelse med utvikling av området vil det derfor være nødvendig med en videre
miljøteknisk grunnundersøkelse.
En videre miljøteknisk grunnundersøkelse vil bestå av prøvetaking av massene, med en
prøvetetthet i henhold til anbefalinger gitt i Miljødirektoratets veileder ”Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009” [6]. Prøvetettheten vil bestemmes ut fra
antatt forurensningsmønster på området. Hvor dypt det må prøvetas vil avhenge av planlagt
gravedyp. Prøvene sende sinn til laboratorium for analyse, og analyseres for de miljøgiftene
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man mistenker av massene inneholder. Analyseresultatene vurderes og tolkes, og en videre
disponering av massene anbefales. Dersom massene er rene, kan undersøkelsene avsluttes.
Dersom massene ikke er rene, må det utarbeides en tiltaksplan. Tiltaksplanen beskriver
tiltaket, risiko for helse og spredning under tiltaket, hvordan forurensede masser kan
disponeres, behovet for kontroll og overvåking under og etter tiltaket, hvordan tiltaket
dokumenteres samt hvilke krav det er til rapportering underveis og til slutt. Tiltaksplanen må
godkjennes av kommunen før gravearbeidene kan iverksettes.
Basert på funnene fra den historiske kartleggingen kan følgende scenarioer tenkes:
Scenario 1 – ingen påvist forurensning
Sannsynlighet: lav, fordi det har vært industrivirksomhet på store deler av området i 50-60 år.
Scenario 2 –påvist lettere til moderat forurensning
Sannsynlighet: høy, fordi massene i området består av fyllmasser med en ukjent opprinnelse
og fordi det har vært ulike typer industrivirksomhet og mye tungtransport inn og ut av
området i mange år.
Scenario 3 –påvist betydelig forurensning
Sannsynlighet: middels. Det er mulig at det avdekkes betydelig forurensning på deler av
området, men sannsynligheten for at det påvises betydelig forurensning over hele området er
lav, da flere av eiendommene ikke er blitt benyttet til virksomheter som genererer mye
forurensning.
Fremdrift knyttet til forurenset grunn

Funnen fra denne fase 1 kartleggingen viser at det er nødvendig å gå videre med en
miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2). En tiltaksplan er gyldig i tre år etter den er godkjent
av kommunen. Dersom arbeidene ikke er påbegynt i løpet av tre år, må en ny tiltaksplan
utarbeides og sendes kommunen. Det samme gjelder dersom byggearbeidene innstilles lengre
enn 2 år. Dersom det er lenge til planlagt byggestart, vil det være hensiktsmessig å vente med
miljøteknisk grunnundersøkelse.
Per i dag er deler av området dekket av bebyggelse, og dermed utilgjengelig for prøvetaking.
Prøvetaking av de bebygde områdene må derfor vente til bygningene er revet. Prøvetaking av
de ubebygde områdene kan derimot påbegynnes, og en tiltaksplan kan utarbeides basert på
resultatene. Tiltaksplanen vil da inneholde en plan for videre prøvetaking av områdene som
var utilgjengelig for prøvetaking da tiltaksplanen ble utarbeidet. Eventuelt kan den
miljøtekniske grunnundersøkelsen vente til alle bygninger som skal fjernes er fjernet, og hele
området er tilgjengelig for prøvetaking.
Oppsummering

Dagens situasjon, med hensyn på forurenset grunn, tilsier at det er mistanke om forurensning
på området. Dette på grunn av de ulike industrivirksomhetene og forretningsvirksomhetene
som har holdt til på eiendommene opp gjennom de siste 50-60 år. Samtlige av eiendommene
er tilført fyllmasser av ukjent opprinnelse som kan inneholde forurensning. De fleste av
bygningen på eiendommene er fra perioden 1950-1980. En periode da det var vanlig å benytte
bygningsmaterialer med innhold av miljøgifter som tungmetaller og PCB. Dette kan ha lekket
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ut av bygningen og forurenset jordsmonnet. Det er derfor behov for en innledede miljøteknisk
grunnundersøkelse for å få en tilfredsstillende oversikt over forurensningssituasjonen på
området. Dersom det påvises betydelig forurensning på området, bør det undersøkes om det er
fare for at forurensningen spres til Randselva eller til grunnvannsforekomsten som befinner
seg rett øst for området.
Verdi

Det er liten verdi knyttet til forurensede masser. Dersom massene er rene, vil de har en noe
større verdi da de kan gjenbrukes både innenfor og utenfor tiltaksområdet. Mest sannsynlig
inneholder massene noe forurensning, og har derfor en liten verdi.
Omfang

Det er planlagt å bygge boliger og næring på de aktuelle eiendommene. Boligområder anses
som følsom arealbruk, og forurensningstilstanden i øverste meter av massene må tilfredsstille
tilstandsklasse 2 eller lavere. Næringsområdene og parkeringsplassene må tilfredsstille
tilstandsklasse 3 eller lavere i øverste meter av massene. Dersom massene har en
forurensningsgrad enn det som er tillatt, må det utføres tiltak. Dette vil gi en positiv effekt for
området og tilgrensende områder som påvirkes av eventuell forurensning, som blir renere
dersom forurensede masser fjernes. Dersom massene allerede er rene vil ikke tiltaket ha noen
effekt, verken positivt eller negativt med hensyn på forurenset grunn. Da det er mest
sannsynlig at massene er forurenset, vil tiltaket trolig ha en positiv effekt på
forurensningstilstanden i området fordi forurensede masser trolig må fjernes.
Oppsummering og sammenstilling/konsekvens

Helt uavhengig av forurensningstilstanden på eiendommene vurderes konsekvensen til å være
litt positiv.

Samlet vurdering for
forurenset grunn,
grunnvann og
resipienter

Verdi 0-alternativet

Omfang planforslag

Liten verdi

Litt positiv (+)

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Liten til middels stor
positiv konsekvens
(+/++)
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7.8 KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER, KULTURMILJØ OG
KULTURLANDSKAP
Innledning

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

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.
Kulturminner: Definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon.
Kulturmiljøer: 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 jf. lov om kulturminner § 4.
Kulturlandskap: Landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.
Innsamling av data

•
•
•

Kulturhistorisk registrering utarbeidet av Buskerud Fylkeskommune, Askeladden.
Kulturminneregistreringen i Hønefoss sentrum (2000-2001).
Innkomne uttalelser

Metode, kriterier for arbeidet

Kulturminner, kulturmiljø og landskapsverdier skal beskrives, og virkningen av 0-alternativet
og ulike utbyggingsmønstre skal vurderes. Buskerud fylkeskommune kjenner ikke til
automatisk fredete kulturminner på stedet. Ringerike kommune har gjort en
kulturminneregistrering, hvor noen av bygningene innen planområdet er registrert med
middels og høy verdi.
Dagens situasjon, 0-alternativet
Planområdet er lite sammenhengende slik det fremstår i dag, preget av eldre og nyere
industri- og næringsbygg. Tre av de stående bygningene har i kulturminneregistreringen i
Hønefoss sentrum blitt vurdert til å ha høy verneverdi.
Bygningene
Definisjoner hentet fra kulturminneregistreringen:
Verneverdi: Betydning i lokal eller regional sammenheng. Benyttes i en samlet vurdering til
beskrivelse av objekter som bør inngå i en kommunal bevaringsliste.
Kunstnerisk/arkitektonisk utførelse: Objekt som fremheves ved spesiell arkitektonisk, estetisk
eller annen kunstnerisk kvalitet.
Identitet/symbolverdi: Objektets betydning som identitetsskapende element, eller som symbol
på sentrale personer, viktige hendelser eller utviklingstrekk.
Historisk/pedagogisk verdi: objektets verdi som kilde til kunnskap om fortiden, om tidligere
tiders byggeskikk, teknologi, bruk og smaksnormer.
Miljøverdi/strøksverdi: Objektets betydning for å opprettholde sammenhengen i et kultureller bevaringsområde. Benyttes også for å vise sammenheng innenfor et mindre område, for
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eksempel et gårdstun. Objektet har oppsluttende betydning og setter andre kulturminner inn i
en riktig sammenheng.
Representativitet: Objekt som med hensyn til type, utførelse og bruk er typisk for en
tidsperiode eller lokal egenart.
Autentisitet: Forbedringspotensiale i kulturminnesammenheng. Benyttes i en samlet vurdering
til å beskrive objekt som på et senere tidspunkt kan være aktuelle for en kommunal
bevaringsliste.
Sjeldenhet: Objektets forekomsthyppighet med hensyn til type, utførelse og bruk. Objekt som
er sjeldent i dag eller da det ble bygget.
Teknisk tilstand: Objektets tekniske tilstand utfra en eksteriørmessig vurdering. Den tekniske
tilstanden gjør dette objektet mer egnet for vern enn andre tilsvarende objekt.

Illustrasjon som viser oversikt over bygninger omtalt i vurderingsskalaen.
Vurderingsskala:
M-middels
H-høy
L-lav
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Hus nummer

65

67 (revet)

4
(vestre/midtre/østre)
Industrigata
Forretning
192,
byggemeldt 1950.
Ark Dr. Ing. Aass
Jacobsen

Adresse
Funksjon
Alder

Hønengata
Forretning
192,

Forretning

Stil
Verneverdi
Kunstnerisk /
arkitektonisk
utførelse
Identitet /
symbolverdi
Historisk /
pedagogisk
verdi
Miljøverdi /
strøksverdi
Representativitet
Autensitet
Sjeldenhet
Teknisk tilstand
Samlet verdi

F

F

4
(hoveddel)
Industrigata
Forretning
193,
byggemeldt
1950. Ark Dr.
Ing. Aass
Jacobsen
F

M

H

H

M

H

H

M

H

H

L

L

L

H
H
M
H
H

H
H
M
H
H

M
H
H
H
H

askeladden.no
kulturminnesok.no
Vurdering av verdien av området

Det er registrert kulturminner av høy verdi på planområdet. Verdien regnes som høy for lokal
og regional identitet. De tre registrerte bygningene har alle Lav verdi i kategorien
Miljøverdi/Strøksverdi. Samlet verdi settes til middels grunnet lokal verdi, men ingen
nasjonal verdi.
Omfang

En utbygging i tråd med tiltaket vil komme i konflikt med disse bygningene. Eksisterende
bygninger på planområdet må rives. I og med at bygningene må rives til fordel for planlagt
bebyggelse, vurderes samlet som stort negativt.

Samlet vurdering for
kulturminner,
kulturmiljø og
kulturlandskap

Verdi 0-alternativet

Omfang planforslag

Middels

Stort negativt

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Stor negativ
konsekvens (---)
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7.9 KONSEKVENSER FOR GRØNNSTRUKTUR
Innledning

Planforslaget innebærer at det etableres en overordnet grønnstruktur for planområdet. Denne
strukturen vil først og fremst tjene som nærrekreasjonsområde for den foreslåtte nærings- og
boligbebyggelsen, men vil i stor grad være allment tilgjengelig. Sammen med gang- og
sykkelsti (offentlig/privat) og ”bytorgene”/åpenheten i forbindelse med næringsbyggenes
gatefasader, skapes en mulighet for flere indre, grønne forbindelser gjennom hele
planområdet.

Illustrasjon viser en oversikt over de nye grønne forbindelsene. Tilgrensende grøntområder samt grønne
trerekker langs Hønengata er lagt inn for å vise sammenheng.

Forutsetninger og aktuelle begrep

Grønnstruktur:
Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder i byen. Områdene kan være
mer eller mindre sammenhengende, og bestå av mange ulike naturtyper. I dette inngår
områder av ulik størrelse, fra de helt små til større sammenhengende skogsområder. Det kan
også være områder med stor variasjon i innhold, fra rene naturområder til opparbeidede parkeller lekearealer. Bakgrunnen for områdenes verdi, er den betydning de har for landskap,
natur og rekreasjon.
”Grønn plakat Hønefoss”
”Grønn plakat Hønefoss” ble vedtatt 30.11.2000. Planen inneholder føringer for grønn
struktur, landskapsvurdering og nærlekeplasser i Hønefoss. Disse verdiene er sortert i forhold
til verdi, fra ”områder uten grønnstruktur” til ”områder med meget stor verdi”, i alt 5 klasser.
Øvre Hønengata øst ligger i et under kategori 1: overgangssonen mellom by og land, de
nærmeste 1-2 km inn i den store natur- og kulturlandskapsområdene rundt byen.
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Grønnstrukturens betydning for klima og vannets kretsløp
En gjennomtenkt planlegging av grønnstrukturen kan redusere problemer knyttet til klima,
som for eksempel sterk vind. Vegetasjon kan også bidra til å redusere problemer med
luftforurensning. Vannets kretsløp er avhengig av grønne områder som ledd i infiltrasjon og
lignende.
Innsamling av data

•
•

”Grønn plakat Hønefoss” (2000)
Planområdet er befart, oktober 2013

Metode, kriterier for arbeidet

Det skal redegjøres for forslag til ny grønnstruktur, herunder muligheten for tilknytning til
øvrige stier og grøntområder (for eksempel stien til Hovsenga). Muligheten for å krysse
jernbanen med kulvert mot Hovsenga skal vurderes. I den grad grøntområder i plan- og
influensområdet vil bli berørt, for eksempel gamle trær, må det som er del av planarbeidet
redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.
Innholdet i grønnstrukturen

Som grunnlag for planleggingen av grønnstrukturen bør det ligge en klargjøring av hvordan
en god grønnstruktur bør være, som støtte for utvelgelsen av hvilke områder som bør
gjennomføres for å forbedre strukturen. Mange ulike grupper benytter seg av grønnstrukturen
og disse forholdene medfører at man må tilstrebe et variert og mangfoldig, og mest mulig
sammenhengende, system av grønne områder i byen.
Momenter som må vurderes:
-

Nærlekeplass på 50 m2 pr. bolig, 25 m2 i konsentrert bebyggelse.
Grendelekeplass/offentlig parkområde på 5 daa eller 2 x 2,5 daa, maks 200 m fra
boligen. Det bør være en ballplass for hver 200 bolig i nærområdet.
Større grøntområde/turområde hvor man kan gå tur på ca. 2 km, maks 500 m fra
boligen.

Bilder viser eksempel på grønne bomiljø

Behovene varierer mye avhengig av alder og livssituasjon. Små barn er de som har minst
aksjonsradius, og som derfor er avhengig av korte avstander til lekeområder. Også større barn
og eldre har behov for relativt korte avstander til rekreasjonsområder. Voksne mennesker som
skal lufte hunden eller på joggetur, kan akseptere lengre avstander, men har til gjengjeld
behov for større områder.
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Bilder viser eksempel på grønne lekeplasser, bruk av hjørner til nærlekeplass for helt små barn

Undersøkelser viser at den viktigste årsaken til folks ønske om tilgang til grøntområder, er
behovet for naturopplevelse, å komme bort fra støy og forurensning, og å kunne stresse ned
fra en travel hverdag. Denne siden ved grønnstrukturen er enda viktigere enn behovet for trim
og mosjon.
Utviklingen de siste årene viser en vesentlig reduksjon av naturpregede arealer til fordel for
parkmessig opparbeidede arealer og grå arealer. En slik ensretting av de grønne områdene
reduserer deres verdi som del av en variert grønnstruktur.

Illustrasjon A viser eksisterende regulering/0-situasjonen
Illustrasjon B viser ny regulering i tråd med planforslag

Grønt
Off. bygn
Industri
Bolig
Næring
Veg
stripe Bolig/næring
Tegnforklaring til illustrasjonene over.
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Dagens situasjon/0-alternativet (en utvikling som viderefører dagens regulering) i forhold til
grønnstruktur

Planområdet er i dag avsatt til industri og næringsvirksomhet.
Et 0-alternativ inkluderer ikke etablering av grønn struktur. Foreliggende reguleringsplan for
Fv 35, Hønengata tilrettelegger for en oppgradering av gatemiljøet langs Hønengata. Søndre
del er gjennomført, mens nordre del avventer fremdriftsplan. Avsnittet under er hentet fra
6.1.8 Gatemiljø
Estetikk
Strukturering av gatearealene, med egne arealer for gående, syklende og motorisert trafikk,
sammen med nye overflatematerialer, kantstein, felter med smågatestein som
avgrensningslinjer ved avkjørsler med mer vil bidra til en miljømessig og estetisk
standardheving i området. Det samme gjelder oppsetting av gatemøbler og stativer for
sykkelparkering, og evt. etablering av grønne arealer og trær.
Følgende tiltak er her aktuelle for at en vei over tid gis preg av en gate:
- Bygging av tosidig fortau.
- Oppstramming av geometri på strekninger og i kryss.
- Bymessig utforming av belegg, oppmerking, utstyr og gatemøblering.
- Etablering av sykkelfelt.
- Bevaring av eksisterende, enkeltstående trær.
- Etablere grøntanlegg med planting av enkeltstående trær på en eller begge sider av
vegen.

Figur/bilde hentet fra ”FV´v 35 Hønengata” (Statens vegvesen). Illustrasjonen viser hvordan gaten kan se ut
sett nordover fra krysset ved Krokenveien. Planområdet ses til høyre.
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Figur/bilde hentet fra ”FV´v 35 Hønengata” (Statens vegvesen). Prinsippskisse for grøntplan for Hønengata,
nordre del. Blå pil markerer punkt for perspektivskissen viset over. Planområdet er skravert.

Figur/bilde hentet fra ”FV´v 35 Hønengata” (Staten vegvesen). Illustrasjonen viser hvordan gaten kan se ut sett
nordover fra Hønen allé og opp mot Hovskrysset.

Figur/bilde hentet fra ”FV´v 35 Hønengata” (Statens vegvesen). Prinsippskisse for grøntplan for Hønengata,
nordre del. Blå pil markerer punkt for perspektivskissen vist over, videre nordover for planområdet, mot
Hovskrysset.
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Planområdet

Innenfor planavgrensningen har området i seg selv (svært) liten kvalitet som grønnstruktur.
Planområdet sett i sammenheng med omkringliggende områder/vurderingsområdet

Planområdet tangerer Kongshaugen i øst, med mulighet for videre forbindelser til Hovsenga
og Randselva. Jernbanen avskjærer boligområdene mot sør og videre sørover til Hønefoss
sentrum. Industrigata og Dronning Ragnhilds vei fungerer som tilkomstveier til
grøntområdene øst og nordøst for planområdet.
Planområdet sett i sammenheng med hele Hønefoss

Planområdet/vurderingsområdet sett i større sammenheng, Hønefoss og fokus på
grønnstruktur, forbindelse mellom omkringliggende rekreasjonsområder. Innenfor
vurderingsområdet er det nærlekeplasser, Randselva, skoleplasser, Hovsenga og
Kongshaugen.
Vurdering av verdien av området

Det er gjort grep innenfor tilgrensende områder til planområdet; Det gjøres grep i Hønengata,
som tar sikte på å bedre sikkerheten for alle trafikantene. Det er ønskelig med en fortetting av
boligområdene i Hønefoss/i områdene knyttet til Hønefoss sentrum. Arealer som skal avsettes
til bolig og næring (her nærsenter) krever grønne arealer som skaper kvalitet/bokvaliteter.
Verdien av området for grønnstruktur er derfor vurdert til å være liten.
Utvikling i tråd med områdereguleringen

Næringsformål langs Hønengata videreføres i ny plan. For arealer som er foreslått avsatt til
byggeformål, er formålene i hovedsak bolig og bolig i kombinasjon med næring. Dette er vist
i plankart og bestemmelser.
Planområdet

Planforslaget tilrettelegger for vesentlig flere grønne områder enn 0-alternativet, med
oppholdskvaliteter og en sammenhengende grønnstruktur.
Planområdet har ingen etablert grønnstruktur, sett bort fra Kongshaugen. Dette området vil
være et tilskudd og en inngangsport til rekreasjonsområdet langs Randselva. Dette område vil
være beregnet for barn og unge, der de kan definere sine egne områder for opphold.
Planområdet fremstår nærmere som en ødeleggende stopp for den omkringliggende
grønnstrukturen. Det er et mål å trekke grønt inn på det eksisterende næringsarealet, som skal
omdannes, slik at det skapes sammenhengende strukturer som vil følge, markere og definere
de nye oppholdsområdene og ferdselsårene. Dette vil igjen underbygge sammenhengen
planområdet står i, og lede videre til omkringliggende grønne areal.
Grøntrabattene langs næringstomter i Hønengata forsterkes.
Planområdet sett i sammenheng med omkringliggende områder/vurderingsområdet

Planområdet innlemmes i miljøet på vest- og østsiden av Hønengata. Områdene som især
ligger mot øst for en tydeligere kobling til boligområdene på denne siden av sentrum.
Planområdet blir en naturlig del av boligområdene som ellers preger denne delen av
Hønefoss, der Hønengata forbinder sentrum med boligbebyggelse og videre nordover.
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Planområdet sett i sammenheng med hele Hønefoss

En utvidelse av den sammenhengende grønnstruktur, som Hønefoss er en del av i dag.
Tilgang og flyt bedres (betraktelig), målt opp mot dagens situasjon.
Vurdering av omfanget av en utbygging av området i forhold til grønnstruktur

Basert på det ovenstående er det vurdert at en videreutvikling av planområdet kan ha stort
positivt omfang i forhold til den generelle grønnstrukturen i området. Dette spesielt begrunnet
med at planområdet i dag fremstår grå og utilgjengelig til tross for sin beliggenhet nær store
og verdifulle rekreasjonsområder.
Oppsummering og sammenstilling/konsekvens

Samlet vurdering for
grønnstruktur

Verdi 0-alternativet

Omfang planforslag

liten

stor

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Stor positiv
konsekvens (+++)
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7.10 KONSEKVENSER FOR TORG OG MØTEPLASSER
Innledning

Planforslaget foreslår å utvikle øvre Hønengata øst som et nærsenter; en forlengelse av
sentrumsområdet i Hønefoss, med bymessig bebyggelse, handels/service og
næringsfunksjoner langs gaten (med tanke på kvalitet i utformingen av dette gaterommet, se
plan Fv 35 og hva tanken bak utformingen av gaterommet er; bredde, antall kjørefelt og g/s
samt grønt/beplantning).
Det åpnes for å tilrettelegge for mindre oppholdsarealer langs gaten, der fasaden kan trekkes
noe inn for å markere inngangspartier (næring). Ved å etablere romslige inngangssoner i
forbindelse med til inngang til næringsarealene, vil møteplasser oppstå.

Illustrasjon viser eksempel på gatemiljø der bruk av grønt og avgrensede områder for
bevegelse gir gode områder for rekreasjon og handel. (Slemmestad sentrum, C. F. Møller)
Forutsetninger og aktuelle begrep

”Torg og møteplasser”:
Offentlig tilgjengelige uterom – felles arenaer tilgjengelige for allmennheten.
Universell utforming:
Universell utforming er grunnleggende.
Uteareal som skal være universelt utformet:
- Uteareal for allmennheten
- Felles uteareal for større boligområde
- Uteareal for boligbygging med krav til heis
- Uteareal for byggverk for publikum
Kantsone/shared space:
Kantsonen ligger mellom bygningen og uterommet, og tilhører begge sidene like mye, del av
bygning og landskap. Det areal som ligger i umiddelbar tilknytning til bygningenes fasader
mot fellesareal; i boligområder og ved næringsbebyggelse.
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Kantsonene forholder seg typisk til bygningen og aktivitetene på gateplanet, og skal utformes
med tanke på liv og opphold, med en menneskelig skala.
Innsamling av data

•
•

Verktøykassen for torg og møteplasser, Oslo kommune
Planområdet er befart, oktober 2013

Metode, kriterier for arbeidet

Det skal utarbeides en plan for det offentlige rom, hvor det redegjøres for:
Behov for allment tilgjengelige møteplasser.
Størrelse og tilgang til møteplasser.
Forholdet til gang/sykkelveinettet og interne gangforbindelser som knytter området sammen.
Innholdet i torg og møteplasser

Som grunnlag for planleggingen av torg og møteplasser bør det ligge en drøftelse av hvordan
den gode møteplassen bør være. Torg og møteplassene er både private og offentlige, og skal
henvende seg til mange ulike brukergrupper. Det betyr at det skal kunne tilbys
oppholdsarealer som har en varierende og mangfoldig karakter.
Momenter som må vurderes:
-

-

-

-

Det må være enkelt å oppsøke plassen.
En beliggenhet der folk ferdes er en forutsetning for at en møteplass skal fungere. Det
betyr blant annet at folk har mulighet for å oppsøke plassen fordi naturlige gang- og
sykkelruter leder dit, eller at det er funksjoner som handel, service, kulturtilbud og
offentlig kommunikasjon på plassen eller i umiddelbar nærhet.
Universell utforming er grunnleggende.
Mulighet for å betrakte eller delta.
Miks av brukergrupper øker toleranse for ulik atferd og gir de beste møteplassene.
Attraksjoner skaper møteplasser. (lekeapparater/kunst)
Plasser for fleksibel bruk.
Gode sol- og klimaforhold er avgjørende.
Folk ønsker å oppsøke solrike møteplasser. En plass dominert av skygge er lite
attraktivt i et land med lange vintre. Solrike møteplasser er en forutsetning for
møteplassers attraktivitet. Tilrettelegging for opphold bør skje der det er best
solforhold, det vil si sydvendt om formiddagen og vestvendt om ettermiddagen. Det er
viktig å unngå vindtunneler ved plassering og utforming av ny bebyggelse. Der det er
sterk vind eller trekk bør man søke å skjerme med vegetasjon. Mulighet for skygge,
for eksempel fra trær, er bra på varme sommerdager, likeledes beskyttelse mot regn og
snø.
Godt samspill mellom byrommet og funksjonene rundt påvirker trivselen.
Trygge møteplasser er oversiktlige og gir god oversikt, der folk er til stede og holder
oppsyn med hverandre. Gangstrømmer som leder over møteplasser er derfor alltid bra.
Funksjonsblanding og mulighet for ulike aktiviteter er viktige virkemidler for
trygghet. Plassene må ha god belysning, særlig i gå-sonene.
Gode møteplasser kan brukes hele døgnet, året rundt.
Form, materialer og vedlikehold påvirker brukbarhet og attraktivitet.
Bevegelsesmønstre for ulike brukergrupper i løpet av dagen må overlappe.

”Utvikle gode møteplasser, byrom og områder for lek. Det bør legges vekt på å etablere et
bydelstorg.”
Hentet fra planprogrammet
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Utsnitt viser torg i forbindelse med nærsenteret (markert med gult). Gang- og sykkelvei føres gjennom området.

Verdi

Planområdet er i dag ikke registrert med opparbeidede eller naturlige torg eller møteplasser,
Verdien regnes som liten. En utvikling i tråd med planforslaget vil gi møteplasser av
varierende størrelser som legges til inngangspartiene i næringsbyggene. Gang- og sykkelveg
føres gjennom området, for å kunne bidra til ytterligere liv langs aktive næringsfasader.
Utvikling i tråd med planforslaget

Det er lagt inn føringer i planforslaget som går på at inngangssoner til næringsarealene skal
utformes som møteplasser/mindre torgdannelser. I tillegg til dette er det lagt opp til gang-og
sykkelveier, som binder sammen området nord/sør og øst/vest, og som møtes i arealer avsatt
til fremtidig næringsbebyggelse nærmest Hønengata. Dette bygger opp under det å danne
gode møteplasser for nærmiljøet, som er en av intensjonene i planarbeidet.
Omfang

Basert på det ovenstående, er det vurdert at en utvikling av planområdet med formål endret til
bolig og næring, vil få et stort positivt omfang i forhold muligheter for møteplasser innenfor
planområdet og vurderingsområdet. Dette er begrunnet med at planområdet har en ”sentral”
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plassering i etablerte boligområder, samt behov for bredere tilbud innenfor diverse næring og
dagligvare. En utbygging i tråd med forslaget regnes som stort positivt med tanke torg og
møteplasser.

Samlet vurdering for
torg og møteplasser

Verdi 0-alternativet

Omfang planforslag

liten

stor

Konsekvens (etter
gjennomføring av
avbøtende tiltak)
Middels til stor
positivt (++/+++)

7.11 ROS-ANALYSE
Natur- og miljøforhold
Området er ikke klassifisert i forhold til erosjon. Sannsynligheten for skred eller grunnbrudd
er vurdert som svært liten.
Planområdet er ikke flomutsatt. Terrenget ligger på kote+ 82,6-84,2. Elven ligger på kote+
64,4-64,9. Relative historiske verdier til vannstanden i det berørte området viser at vannet
ikke har steget mer enn 3,73 m.o.h., og med dagens vannstand i elven er det ikke nok til å
føre til skader på planområdet, gitt at området ikke senkes vesentlig for å utjevne forskjeller i
arealet for utbygging av boliger. Samlet risiko vurderes som uendret i forhold til dagens
situasjon.
Det planlegges grøntområder som vil kunne håndtere mindre vannmengder, men større
vannmengder vil bli en utfordring. Gitt at det bygges infrastruktur som er dimensjonert for
fremtidig nedbør vurderes risiko totalt sett som redusert sammenlignet med dagens situasjon.
Det vil oppstå klimaendringer med mildere og kortere vintre, varmere og tørrere somre og
med nedbør om høsten. Hele Norge vil oppleve ekstreme nedbørsmengder oftere.
Planområdet er ikke spesielt værutsatt.
Det er krav til sikring mot radongass. Ringerike kommune/Buskerud fylke er blant det fylkene
i Norge som er registrert som radonutsatt, da det i grunnen er registrert alunskifer, men i følge
NGUs kartdatabase Arealis er det ikke radonfare innenfor selve planområdet.
Området ligger ikke værhardt til. Hva gjelder brann, skal prosjektet legge til rette gode tiltak
for evakuering og brannsikring.
Sårbare naturområder og kulturmiljø
I følge kartdatabase Miljøstatus er det ikke noen utrydningstruede arter innenfor
planområdet. Det er registrert kulturminner/bygninger med høy verdi på planområdet. Disse
forutsettes revet som følge av planforslaget.
Teknisk og sosial infrastruktur
Det er god dekning på skole, med noe mindre dekning for barnehage. Det er igangsatt
utredning av aktuelle tomter for barnehage i nærområdet. Det er planer om å legge noen
servicetilbud til området, så det kan utvikles et nærsenter. Øvrige servicetilbud vil være i
umiddelbar nærhet i Hønefoss sentrum. Det legges til rette for bussholdeplass inne på
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planområdet. Kollektivdekningen regnes som god. Hønefoss Fjernvarme har konsesjon i
Hønefoss, og det er tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet.
Etablering av ny ringledning mellom Hønengata og Industrigata sikrer brannvannsdekning i
hele området, samt bedrer sirkulasjon på vannet. Det er tidvis problemer med tilbakeslag i
kjellere i området, og ledningnettet nedstrøms er i dårlig forfatning. Etablering av nytt og
separat ledningnett vil ha et positivt omfang for området og tilliggende områder.
Virksomhet og drift
Det vil til tider være anleggstrafikk til planområdet, sammen med en byggeplass som vil ha
noe høye konstruksjoner og liknende frem til byggetiltakene er ferdigstilt. Det bør, før
bygging igangsettes, sendes brev til naboer og skolen angående anleggstiden, slik at man i
størst mulig grad forbereder nærområdet på hva som skal skje. Det må også vurderes hvorvidt
det er nødvendig å gjerde inn områder som er under oppføring.
Det forventes en økning i godstrafikk på jernbanen, som vil kunne føre til mer støy og
vibrasjoner. Samtidig vil eksisterende og nye bygninger skjerme for støy og støv fra biltrafikk
i Hønengata. Ved implementering av tiltak mot støy i fasader og ved støymur i terreng,
reduseres støygener også for øvrig bebyggelse i området. Det antas at risikobildet reduseres.
Forventet samlet økning av biler frem til 2023 er 20%. Dette regnes ikke som en særlig stor
eller merkbar økning. Det er i beskrivelsen av tiltaket foreslått hvordan trafikken kan sikres
gjennom å bygge ut venstresving fra kryss Hønengata/Industrigata og Hønengata/Dronning
Ragnhilds vei. Det er viktig at disse tiltakene er på plass før behovet kommer. Altså bør
veisystemet være ferdig før området tas i bruk. Også systemet for gang- og sykkeltrafikk skal
være på plass tidlig i prosessen. Planområdet endres fra industri- til boligformål. Som en følge
av dette vil det være flere barn og unge som leker i området tett inntil jernbanen. Det stilles
strenge krav til sikring i tråd med lovverk.
Miljøfaglige forhold
Samlet sett vurderes ikke plantiltaket å medføre noe økning i risikonivå for miljøet og
omgivelsene i og rundt planområdet. Det vil uansett være en midlertidig økt risiko i
anleggsfasen som må håndteres, både når det gjelder krav til inngjerding av anleggsområdet,
samt planlegging av anleggsveier og riggområder slik at det ikke utgjør fare for barn og unge.
Det antas at det kan være forurensede masser i området og dette må håndteres i den videre
planleggingen for å forhindre forurensning av andre områder og eventuelle
drikkevannskilder.
Sabotasje og terrorhandlinger
Prosjektet er i seg selv ikke et sabotasje- /terrormål.
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8 SAMMENSTILLING OG KONKLUSJON
Nedenstående tabell er en samlet fremstilling av konsekvenser av tiltaket satt opp mot 0alternativet.
Konsekvenser i forhold til 0alternativet
Trafikk og Transport

Verdi (gjeldende
regulering)
Middels god verdi

Omfang

Konsekvens

Middels til
stort positivt
omfang(++)

Kollektivtrafikk

Middels god verdi

Lite (++)

Støy og luft

Middels verdi

Spillvann, overvann og
vannforsyning

Liten verdi

Annen teknisk infrastruktur og
miljø

Liten verdi

Forurenset grunn, grunnvann
og resipienter

Liten verdi

Lite positivt
omfang (++)
Middels til
stort positivt
omfang (++)
Middels til
stort positivt
omfang (++)
Lite positivt
omfang (+)

Middels til
stor positiv
konsekvens
(++/+++)
Liten positiv
konsekvens
(+)
Ubetydelig (0)

Kulturminner, kulturmiljø og
kulturlandskap

Middels positiv
verdi (++)

Stort negativt
omfang (---)

Grønnstruktur

Liten negativ verdi
(-)

Stort positivt
omfang(++)

Torg og møteplasser

Liten negativ verdi
(-)

Stort positivt
omfang (+++)

SAMLET VURDERING AV
KONSEKVENSER AV
PLANFORSLAGET

Middels
positivt (++)
Stor positiv
konsekvens
(+++)
Liten til
middels
positiv
konsekvens
(+/++)
Stor negativ
konsekvens
(++/---)
Stor positiv
konsekvens (/+++)
Middels til
stor positiv
konsekvens
(-/+++)
Middels
positiv
konsekvens
(++)

Samlet vurdering av konsekvenser av planforslaget er således satt til middels positiv
konsekvens(++)

94
Side 390 av 704

Oppsummering
Oppsummeringen består av en individuell oppsummering av alle postene det er vurdert
konsekvenser for, og følger med en sammenstilling for å gi den samlede vurderingen.
Trafikk og transport
Kommuneplan for Ringerike har mål om en miljømessig bærekraftig utvikling. Aktuelt
område er i fastsatt planprogram omtalt som et bydelssenter for den nordlige delen av
Hønefoss. Funksjonen som bydelssenter ønskes forsterket. Økt boligbygging /
lokalsentervirksomhet i sentrumsnære områder som egner seg for betjening med gang-,
sykkel- og kollektivtrafikk er en ønsket utvikling. En utbygging av boligdelen i forslag til
områderegulering antas kun å kreve tiltak for gang- og sykkeltrafikk, samt sikring mot
jernbanen. Anbefalt alternativ (1) for gang- og sykkelveigjennom området, antas å trekke til
seg en trafikkmengde som er større enn nyskapt gang- og sykkeltrafikk i området.
Nyskapt biltrafikk fratrukket trafikk fra eksisterende virksomhet antas ikke å skape vesentlige
avviklingsproblemer for biltrafikken.
En større forretningsutbygging kan trekke til seg en del biltrafikk som ikke har lokal karakter
og dermed ha en uønsket påvirkning på Hønengata og kapasiteten i kryssområdene. Det er
derfor lagt opp til en moderat utvikling av forretninger i området, som i hovedsak kun har
kapasitet til å betjene den lokale bydelen og noe av arealet nord for sentrum, og dette antas å
være ønsket i forhold til utvikling av området som lokalsenter. Dette betyr i praksis en
utvidelse av eksisterende arealer ved Coop med ca. 2000 m2, samt et nytt forretningsareal
lenger sørvest på eiendommen med ca. 2800 m2 handel.
Atkomst for trafikk til området antas i hovedsak å belaste kryssene med Industrigata og
Dronning Ragnhilds vei. Dersom det oppstår situasjoner med kø kan trafikken også belaste
kryssene ved Hønen allé. Trafikantene tilpasser seg fort og velger ruter som gir best
fremkommelighet.
I planarbeidet for vedtatt reguleringsplan for fv 35 Hønengata er det blitt gjennomført
registreringer og trafikkanalyser, og det har vært flere møter for å informere om planarbeidet
og få innspill til dette. Det har vært spesielt mye kontakt med grunneiere og næringsdrivende i
næringsområdene sør for Dronning Ragnhilds vei, men det er ikke oppnådd enighet om
atkomstforhold. Dette forutsettes løst ved grunnervervsfasen.
Trafikkanalysene i forbindelse med vedtatte reguleringsplan for fv 35 Hønengata, viser at
trafikkmengdene i 2023 vil ligge på kapasitetsgrensen (i maksimaltimen) i forhold til å ha en
forutsigbar og god trafikkavvikling. Større trafikk vil særlig gi kø i sideveiene sør i
planområdet; i Krokenveien, Industrigata og Dronning Ragnhilds vei øst for Hønengata. Det
er 20 % trafikkvekst som er lagt til grunn for situasjonen i 2023.
Ulykkesfrekvensen i området er ca. 60% høyere enn vanlig på tilsvarende veier. Forbedring
av trafikksikkerheten er et hovedmål i godkjent reguleringsplan for opprusting av Hønengata,
og vil forbedres ytterligere ved gjennomføring av foreliggende områdereguleringsplan for
Øvre Hønengata øst. Planforslagets samlede trafikkøkningen på 10% regnes ikke som stor, og
samtidig vil krysninger og gangarealer etableres og forbedres.
Sikring av gang- og sykkeltrafikken generelt og spesielt trafikk av skolebarn til og fra Ullerål
skole er en vesentlig utfordring. Foreslåtte traséer for gang- og sykkeltrafikk gjennom
området er et viktig element i denne sammenheng. Planer for utvikling av Ringeriksbanen har
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pågått i mange år, og forutsetningene for planarbeidet endrer seg stadig. I dag er det lite
sannsynlig at eksisterende trasé for jernbanen i området blir en del av fremtidig
Ringeriksbane/Bergensbane. En ny stor utredning er på trappene i Jernbaneverket.
Eksisterende jernbanetrasé om Roa kan imidlertid få økt godstrafikk i fremtiden. Det er
sannsynlig at en byggegrense mot jernbanen på 20 meter er tilstrekkelig. Det er foreslått lagt
gang-sykkelvei med minimum avstand til jernbanen på 15 m. Byggegrense mot jernbanen må
avklares med Jernbaneverket. Deler av planområdet ligger i gul sone, men hoveddelen er ikke
støyutsatt. Det avsettes plass til eventuelle avbøtende sikringstiltak mot jernbanen med
boligbygging inn mot eksisterende jernbane.
I forslaget til områderegulering for Øvre Hønengata øst er det foreslått at parkering for
boligbebyggelsen legges under markplan og at parkering til næringsvirksomhet legges på
marknivå. Dette er et godt prinsipp. Krav til antall parkeringsplasser reguleres i henhold til
kommunale normer.
Det må tilrettelegges for universell utforming i det nye boligområdet, næringsarealene og i
forhold til ny gang- og sykkelvei gjennom området. Dette er spesielt viktig for skoletrafikk og
for at trafikk mellom boliger og lokale forretninger/kontorer. Når Hønengata opparbeides etter
ny regulering vil tilgjengeligheten for alle bli bedre. Det er viktig at den planlagte
utbyggingen er best mulig tilpasset planlagte endringer i Hønengata.
Det anbefales å utforme rekkefølgebestemmelser for:
• Tidspunkt for å anlegge en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse gjennom
området.
• Tidspunkt for å anlegge venstresvingfelt i Industrigata.
• Tidspunkt for å anlegge nytt venstresvingfelt i Dronning Ragnhilds vei.
Tiltaket er vurdert til å ha en middels til stor positiv konsekvens (++/+++) for trafikk
sammenliknet med 0-alternativet.
Kollektivtrafikk
Økt boligbygging og lokalsentervirksomhet egner seg for betjening med gang- og
sykkeltrafikk og kollektivtrafikk er en ønsket utvikling. Planområdet har en sentral
beliggenhet med en naturlig bussbetjening fra Hønengata. Gangavstand mellom boliger og
bussholdeplasser ved Industrigata blir på mellom 100 og 300 meter. Det er viktig å ha fokus
på at gangrutene innenfor det nye boligområdet tilrettelegges med mest mulig naturlige
forbindelser frem til bussholdeplassene i Hønengata.
Gjennomføring av tiltak som er foreslått i reguleringsplanen for fv35 Hønengata, utarbeidet
av Statens vegvesen, anbefales utført samlet. Dette bør gjennomføres som et offentlig
finansiert prosjekt.
Handlingsprogram for kollektivtransport i Buskerud 2014-2017 tar opp utviklingen av
busstilbudet. I handlingsprogrammet foreslås det å sette i gang en utredning av busstilbudet
internt i Ringeriksregionen i 2015. Samtidig foreslås det en utredning av kollektivtrafikk på
strekningen Ringerike-Akershus/Oslo. Busstilbudet i Hønengata i dag vurderes som relativt
godt med 3-5 avganger i timen i rushtiden. Eksisterende jernbanetrasé om Roa kan få økt
godstrafikk i fremtiden. Detaljreguleringsplanen for fv35 Hønengata er tatt inn i planforslaget
for utbyggingen av Øvre Hønengata øst, og forutsettes lagt til grunn for utbyggingen. I den
vedtatte reguleringsplanen for utbedringen av gaten er det forutsatt å benytte sammen
tverrsnitt som for den nedre delen av Hønengata. Tiltakene som er foreslått forutsettes å gi
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gode nok trafikale forbedringer inntil mer permanente løsninger kan etableres; som et
fremtidig hovedveinett i Hønefoss. Videre er formålet med reguleringsplanen å sikre
tilstrekkelig areal og beskrive hvordan tiltak skal utformes.
I planen er det forutsatt kantstopp for bussene. Dette gir bedre prioritering av busstrafikken i
forhold til øvrig trafikk. Oppholdstiden på holdeplass blir kortere. Bussholdeplassene er
hovedsakelig lokalisert på samme sted som i dag, men noe forskjøvet.
For å oppnå formålene med planforslaget foreslås generell opprusting av området med
følgende elementer:
• busstopp i kjørebanen
• fartsgrense 40 km/t
• opphøyde gangfelt
• stengning av noen avkjørsler
• kryssutbedringer
• tosidig sykkelfelt
• bredere fortau
Tiltaket er vurdert til å ha en liten positiv (+) konsekvens for kollektivtrafikken.
Passasjergrunnlaget vil øke.
Støy og luft
Området er lite støyutsatt i dag. En utbygging som foreslått vil utgjøre en økt
trafikkbelastning på ca 10%, noe som ikke gir utslag i økt støybelastning for eksisterende og
nye boliger, eller økt luftforurensning. Hva gjelder støy fra jernbane, er trafikken så liten at
dette ikke er regnet som et problem. Ved økt trafikk, vil det kunne være nødvendig med
enkelte støyskjermingstiltak, men da status på Ringeriksbanen enda ikke er bestemt, er ikke
dette utredet i det videre arbeidet. Det er satt en byggegrense mot jernbane på 15 m, og
eventuelle støyskjermingstiltak kan påregnes å etableres i denne sonen, alternativt lokalt ved
boligprosjektene. Det er satt krav til videre støyutredninger ved byggesøknad.
Tiltaket er vurdert til å ha en ubetydelig (0) konsekvens for støy og luft sammenlignet med 0alternativet.
Spillvann, overvann og vannforsyning
En utbygging vil føre med seg endringer til det bedre, da tiltak for å bedre situasjonen for
overvannshåndtering legges inn som avbøtende tiltak. Området har i dag en tålelig situasjon
med tanke på at det er en lav belastning på området, samtidig er det store, harde flater, og små
areal til å ta i mot overvannet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels positiv (++) konsekvens for spillvann, overvann og
vannforsyning sammenlignet med 0-alternativet.
Annen teknisk infrastruktur og miljø
Omfanget av den anbefalte energiløsningen oppsummeres som medium til stor. Fjernvarme er
en svært formålstjenlig energiløsning for byggene, og presterer vært godt i et klimaperspektiv.
Tilknytning til fjernvarmenettet vil dessuten bidra positivt til energisystemet i Hønefoss som
en helhet. Omlegging til fjernvarme i bygg med helelektrisk oppvarming, samt bruk av
smarte, innovative løsninger, som for eksempel solceller, vil heve prestasjonen ytterligere.
Tiltaket er vurdert til å ha en stor positiv (+++) konsekvens for annen teknisk infrastruktur og
miljø sammenlignet med 0-alternativet.
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Forurenset grunn, grunnvann og resipienter
Dagens situasjon, med hensyn på forurenset grunn, tilsier at det er mistanke om forurensning
på området. Dette på grunn av de ulike industrivirksomhetene og forretningsvirksomhetene
som har holdt til på eiendommene opp gjennom de siste 50-60 år. Samtlige av eiendommene
er tilført fyllmasser av ukjent opprinnelse som kan inneholde forurensning. De fleste av
bygningen på eiendommene er fra perioden 1950-1980. En periode da det var vanlig å benytte
bygningsmaterialer med innhold av miljøgifter som tungmetaller og PCB. Dette kan ha lekket
ut av bygningen og forurenset jordsmonnet. Det er derfor behov for en innledede miljøteknisk
grunnundersøkelse for å få en tilfredsstillende oversikt over forurensningssituasjonen på
området. Dersom det påvises betydelig forurensning på området, bør det undersøkes om det er
fare for at forurensningen spres til Randselva eller til grunnvannsforekomsten som befinner
seg rett øst for området.
Det er liten verdi knyttet til forurensede masser. Dersom massene er rene, vil de ha en noe
større verdi da de kan gjenbrukes både innenfor og utenfor tiltaksområdet. Mest sannsynlig
inneholder massene noe forurensning, og har derfor en liten verdi.
Det er planlagt å bygge boliger og næring på de aktuelle eiendommene. Boligområder anses
som følsom arealbruk, og forurensningstilstanden i øverste meter av massene må tilfredsstille
tilstandsklasse 2 eller lavere. Næringsområdene og parkeringsplassene må tilfredsstille
tilstandsklasse 3 eller lavere i øverste meter av massene. Dersom massene har en
forurensningsgrad høyere enn det som er tillatt, må det utføres tiltak. Dette vil gi en positiv
effekt for området og tilgrensende områder som påvirkes av eventuell forurensning, som blir
renere dersom forurensede masser fjernes. Dersom massene allerede er rene vil ikke tiltaket
ha noen effekt, verken positivt eller negativt med hensyn på forurenset grunn. Da det er mest
sannsynlig at massene er forurenset, vil tiltaket trolig ha en positiv effekt på
forurensningstilstanden i området fordi forurensede masser trolig må fjernes.
Tiltaket er vurdert til å ha liten til middels positiv (+/++) konsekvens for forurenset grunn,
grunnvann og resipienter. En utbygging av planområdet vil føre til en opprydding i eventuelt
forurensede masser.
Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap
Bebyggelsen innenfor planområdet er i dag lite sammenhengende, med preg av både eldre og
nyere industri- og næringsbygg. I Kulturminneregistreringen i Hønefoss sentrum (2000-2001)
har tre av bygningene blitt vurdert til å ha høy verneverdi for lokal og regional identitet. En
utbygging i tråd med tiltaket vil komme i konflikt med disse bygningene. Eksisterende
bygninger på planområdet må rives. I og med at bygningene må rives til fordel for planlagt
bebyggelse, vurderes samlet som stort negativt.
Tiltaket er vurdert til å ha en stort negativt konsekvens (---) for kulturminnene på
planområdet.
Grønnstruktur
Planområdet har ingen etablert grønnstruktur, sett bort fra Kongshaugen. Dette området vil
være et tilskudd og en inngangsport til rekreasjonsområdet langs Randselva, og vil være
beregnet for barn og unge, der de kan definere sine egen områder for opphold.
Planområdet fremstår nærmere som en ødeleggende stopp for den omkringliggende
grønnstrukturen. Det er et mål å trekke grønt inn på det eksisterende næringsarealet, som skal
omdannes, slik at det skapes sammenhengende strukturer som vil følge, markere og definere
de nye oppholdsområdene og ferdselsårene. Dette vil igjen underbygge sammenhengen
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planområdet står i, og lede videre til omkringliggende grønne areal. Grøntrabattene langs
næringstomter i Hønengata forsterkes.
Tiltaket er vurdert til å ha en stor positiv konsekvens (+++) sammenliknet med 0-alternativet
når det gjelder grønnstruktur.
Torg og møteplasser
Dagens situasjon inneholder ingen funksjoner som krever torg eller møteplasser, og heller
ingen lekeplasser. Verdien er vurdert som liten. Tiltaket, hvis utført på en god måte, vil bidra
til å samle nærmiljøet og gi møteplasser av forskjellig karakter til et område hvor det i dag er
langt til et naturlig samlingspunkt for barn og voksne. Det er lagt inn føringer i planforslaget
som går på at inngangssoner til næringsarealene skal utformes som møteplasser/mindre
torgdannelser. I tillegg til dette er det lagt opp til gang-og sykkelveier, som binder sammen
området nord/sør og øst/vest, og som møtes i arealer avsatt til fremtidig næringsbebyggelse
nærmest Hønengata. Dette bygger opp under det å danne gode møteplasser for nærmiljøet,
som er en av intensjonen i planarbeidet. Basert på det ovenstående, er det vurdert at en
utvikling av planområdet med formål endret til bolig og næring, vil få et stort positivt omfang
i forhold muligheter for møteplasser innenfor planområdet og vurderingsområdet. Dette er
begrunnet med at planområdet har en ”sentral” plassering i etablerte boligområder, samt
behov for bredere tilbud innenfor diverse næring og dagligvare. En utbygging i tråd med
forslaget regnes som stort positivt med tanke torg og møteplasser.
Tiltaket er vurdert til å ha en middels positiv konsekvens (++) sammenliknet med 0alternativet når det gjelder torg og møteplasser.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Tabell under viser samlet risikovurdering:
Konsekvens:

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

4. Svært
sannsynlig

x

xxx

3. Sannsynlig

xx

xxxx

xx

x

2. Lite sannsynlig

xx

xx

xxx

xxxxxx

xx

xxxx

Sannsynlighet:

1. Usannsynlig

x

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:
Natur- og miljøforhold
Området er ikke klassifisert i forhold til erosjon. Sannsynligheten for skred eller grunnbrudd
er vurdert som svært liten. Planområdet er ikke flomutsatt. Terrenget ligger på kote+ 82,684,2. Elven ligger på kote+ 64,4-64,9. Relative historiske verdier til vannstanden i det berørte
området viser at vannet ikke har steget mer enn 3,73 m.o.h., og med dagens vannstand i elven
er det ikke nok til å føre til skader på planområdet, gitt at området ikke senkes vesentlig for å
utjevne forskjeller i arealet for utbygging av boliger. Samlet risiko vurderes som uendret i
forhold til dagens situasjon.
Det planlegges grøntområder som vil kunne håndtere mindre vannmengder, men større
vannmengder vil bli en utfordring. Gitt at det bygges infrastruktur som er dimensjonert for
fremtidig nedbør vurderes risiko totalt sett som redusert sammenlignet med dagens situasjon.
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Det vil oppstå klimaendringer med mildere og kortere vintre, varmere og tørrere somre og
med nedbør om høsten. Hele Norge vil oppleve ekstreme nedbørsmengder oftere.
Planområdet er ikke spesielt værutsatt.
Det er krav til sikring mot radongass. Ringerike kommune/Buskerud fylke er blant det fylkene
i Norge som er registrert som radonutsatt, da det i grunnen er registrert alunskifer, men i følge
NGUs kartdatabase Arealis er det ikke radonfare innenfor selve planområdet. Området ligger
ikke værhardt til. Hva gjelder brann, skal prosjektet legge til rette gode tiltak for evakuering
og brannsikring.
Sårbare naturområder og kulturmiljø
I følge kartdatabase Miljøstatus er det ikke noen utrydningstruede arter innenfor planområdet.
Det er registrert kulturminner/bygninger med høy verdi på planområdet. Disse forutsettes
revet som følge av planforslaget.
Teknisk og sosial infrastruktur
Det er god dekning på skole, med noe mindre dekning for barnehage. Det er igangsatt
utredning av aktuelle tomter for barnehage i nærområdet. Det er planer om å legge noen
servicetilbud til området, så det kan utvikles et nærsenter. Øvrige servicetilbud vil være i
umiddelbar nærhet i Hønefoss sentrum. Det legges til rette for bussholdeplass inne på
planområdet. Kollektivdekningen regnes som god.
Hønefoss Fjernvarme har konsesjon i Hønefoss, og det er tilknytningsplikt innenfor
konsesjonsområdet.
Etablering av ny ringledning mellom Hønengata og Industrigata sikrer brannvannsdekning i
hele området, samt bedrer sirkulasjon på vannet. Det er tidvis problemer med tilbakeslag i
kjellere i området, og ledningnettet nedstrøms er i dårlig forfatning. Etablering av nytt og
separat ledningnett vil ha et positivt omfang for området og tilliggende områder.
Virksomhet og drift
Det vil til tider være anleggstrafikk til planområdet, sammen med en byggeplass som vil ha
noe høye konstruksjoner og liknende frem til byggetiltakene er ferdigstilt. Det bør, før
bygging igangsettes, sendes brev til naboer og skolen angående anleggstiden, slik at man i
størst mulig grad forbereder nærområdet på hva som skal skje. Det må også vurderes hvorvidt
det er nødvendig å gjerde inn områder som er under oppføring.
Det forventes en økning i godstrafikk på jernbanen, som vil kunne føre til mer støy og
vibrasjoner. Samtidig vil eksisterende og nye bygninger skjerme for støy og støv fra biltrafikk
i Hønengata. Ved implementering av tiltak mot støy i fasader og ved støymur i terreng,
reduseres støygener også for øvrig bebyggelse i området. Det antas at risikobildet reduseres.
Forventet samlet økning av biler frem til 2023 er 20%. Dette regnes ikke som en særlig stor
eller merkbar økning. Det er i beskrivelsen av tiltaket foreslått hvordan trafikken kan sikres
gjennom å bygge ut venstresving fra kryss Hønengata/Industrigata og Hønengata/Dronning
Ragnhilds vei. Det er viktig at disse tiltakene er på plass før behovet kommer. Altså bør
veisystemet være ferdig før området tas i bruk. Også systemet for gang- og sykkeltrafikk skal
være på plass tidlig i prosessen. Planområdet endres fra industri- til boligformål. Som en følge
av dette vil det være flere barn og unge som leker i området tett inntil jernbanen. Det stilles
strenge krav til sikring i tråd med lovverk.
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Miljøfaglige forhold
Samlet sett vurderes ikke plantiltaket å medføre noe økning i risikonivå for miljøet og
omgivelsene i og rundt planområdet. Det vil uansett være en midlertidig økt risiko i
anleggsfasen som må håndteres, både når det gjelder krav til inngjerding av anleggsområdet,
samt planlegging av anleggsveier og riggområder slik at det ikke utgjør fare for barn og unge.
Det antas at det kan være forurensede masser i området og dette må håndteres i den videre
planleggingen for å forhindre forurensning av andre områder og eventuelle drikkevannskilder.
Sabotasje og terrorhandlinger
Prosjektet er i seg selv ikke et sabotasje- /terrormål.
Litteratur og kilder
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet. HR 2156.
www.ngu.no Norges geologiske undersøkelser
www.artsdatabanken.no
www.ringerike.kommune.no
www.dirnat.no Direktoratet for naturforvaltning
www.nve.no Norges vassdrags- og energidirektorat
www.askeladden.no
Statens vegvesen: ”Vegvalg – nasjonal verneplan” (2000)
Analyser/utredninger som følger planforslaget.
Samlet vurdering
I konsekvensutredningen er det vurdert at konsekvenser for enkelte tema veier tyngre enn
andre, når man skal vurdere konsekvensene av tiltaket samlet. Dette gjelder for trafikk og
transport, torg og møteplasser/uteareal og kulturminner. Av disse er det vurdert at tiltaket har
en negativ konsekvens for kulturminner.
Resterende tema er utredet, men det er i løpet av utredningsarbeidet konkludert med at disse
løses med valg av tekniske tilpasninger, og disse kravene til avbøtende tiltak er innarbeidet i
planforslaget og sikret i plankart og bestemmelser. Det er derfor valgt at disse ikke skal
tillegges spesiell vekt i den totale sammenstillingen, da de tidligere nevnte tema veier tyngre i
forhold til tiltakets påvirkning for nærområdet og samfunn. Dette gjelder for temaene
kollektivtransport, spillvann, overvann og vannforsyning, støy og luft, eventuell forurensning
i grunnen.
Det etableres et nærsenter i en del av Hønefoss hvor det er mange som bor, men hvor det er få
tilbud. Det vil gjennom tiltaket skapes en identitet omkring nærsenteret, en bydel.
Attraktiviteten til området, både nær- og fjernvirkning, vil økes betraktelig. Tilbud som
strøkslekeplass og sosiale møteplasser er også viktig for nærområdet. Å etablere et nærsenter
er i tråd med byutviklingsanalyser, egnethet sett opp mot fylkesdelplan for handel, service og
senterstruktur, og rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre. En utvikling i tråd med tiltaket
innebærer at en får en sammenhengende gang og sykkelvei gjennom området, som bidrar til å
koble boligområder nor dog sør bedre sammen. En reduksjon og regulering i antall utkjørsler
mot fylkesvei øker trafikksikkerheten i området. Å bedre infrastrukturen såpass i et område
som er innenfor sentrumsavgrensingen og i et kollektivknutepunkt veier tungt.
På bakgrunn av dette er det vurdert at tiltaket samlet har en middels positiv
konsekvens, og at planforslaget dermed kan anbefales.
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9 AVBØTENDE TILTAK
Det er gjort mange avbøtende tiltak, de som omhandler temaene som veide tyngst i
konsekvensutredningen er nevnt under.
En viktig del av områdereguleringen er at nærsenteret og boligene over blir så attraktive som
mulig. For å sikre dette har vi lagt inn bestemmelser om relieff og endring av materiale i
fasaden mot gangarealet/”gågaten”. Alle butikker skal ha inngang ut mot gaten.
For både nærområdet og selve planområdet er det viktig at boligene blir attraktive, med
attraktive utearealer, selv om de ligger over næringsarealet. For å sikre dette har vi lagt inn
bestemmelser om at takhagene skal være ekstensive, og at leiligheter som ligger i første
boligetasje skal ha forhage på terreng. Der hvor det ikke er forhage men vindu, i første etasje,
skal det være bedd utenfor.
Eksisterende vannforsyning til området er via eksisterende PE-ledninger i Industrigata og
Hønengata. Vannledningen i Industrigata må legges om i forbindelse med utbyggingen da
denne kommer i konflikt med nye bygg. Tiltak som etablering av ny ringledning mellom
Hønengata og Industrigata sikrer brannvannsdekningen i hele området samt bedrer sirkulasjon
på vannet.
Litteratur og kilder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet. HR 2156.
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DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN - OLUM - UTTALELSE FRA
RINGERIKE KOMMUNE
Arkivsaksnr.: 13/1538

Saksnr.:
71/14

Arkiv: L12

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum fra
Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til planforslaget:
1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.
2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse
mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig måte.
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere en
rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.
4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt og
vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse til kart
som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i Ringerike og Hole.
Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille krav om opprettelse og
vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen, i tillegg til
fartsreduserende tiltak. Slike krav må sikres gjennom reguleringsbestemmelser.
5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv,
næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om omfattende
nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker kommunen å se på
muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa. Dette vil
bli øst for framtidig rundkjøring.
6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". Skrivemåte på
navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i distriktet.

Sammendrag
I samråd med kommunene Ringerike og Jevnaker har Statens vegvesen lagt forslag til
detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum ut til offentlig ettersyn. Dette er i tråd med
kommunedelplan vedtatt i 2013. Selve vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet
omfatter 1800 daa. Formålet med planen er bedre trafikksikkerhet og framkommelig for
alle trafikantgrupper på strekninga. Ringerike kommune vil uttale seg til den delen av
planforslaget som berører Ringerike.
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Bakgrunn
I samarbeid med Jevnaker kommune og Ringerike kommune har Statens vegvesen
utarbeida forslag til detaljregulering for ny E16 på strekningen Eggemoen-Olum med
atkomst til Jevnaker via fv. 241. Dette er en videreføring av tidligere vedtatte
kommunedelplaner. Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden
2014-2023. Prosjektet er budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav 1,3 milliarder er foreslått
finansiert med bompenger. Etter at detaljreguleringen er vedtatt vil bompengesaken
behandles i kommunene. Det foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering i begge
kommunene. På bakgrunn av plan- og bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet en
stortingsproposisjon som går til Samferdselsdepartementet og videre til stortinget.
Iht. plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtalt med Statens
vegvesen å overføre planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at det nå er
Statens vegvesen som selv har sendt planforslaget på høring, og lagt det ut til offentlig
ettersyn. Ringerike kommune vil gi en egen høringsuttalelse til planforslaget. Det er denne
uttalelsen som nå legges fram til behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning.
Etter at planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn, vil Staten vegvesen
kommentere innkomne merknader, og eventuelt bearbeide planforslaget. Det reviderte
planforslaget sammen med høringsuttalelsene vil deretter bli oversendt kommunene for
sluttbehandling.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget består av 20 plankart, med tilhørende reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse. Plankart og bestemmelser følger som vedlegg 3, og planbeskrivelse følger
som vedlegg 4. Øvrige dokumenter, illustrasjoner og videoer kan ses på Statens vegvesen
sin prosjektside.
Planen omfatter i hovedsak berørte vegareal med nødvendig skråningsutslag og sideareal.
Planen har også midlertidig anleggsbelte, som er arealer som er nødvendige for å få bygd
vegen – men som senere vil bli tilbakeført til opprinnelig formål.
Ny E16 vil ta av fra eksisterende E16 ved Eggemoen i ei rundkjøring, og legges i lang bru
over Randselva. Fra Randselva og til øst for Kleggerud går vegen gjennom et kulturlandskap
med dyrka mark. Her bygges et nytt toplanskryss som gir atkomst til Jevnaker sentrum via
Ringeriksvegen (fv 241). Videre østover er vegen lagt gjennom et sidebratt skogsterreng.
Ved Aslaksrud og opp til Olum krysser igjen vegen gjennom et småkupert jordbrukslandskap
før den kobler seg til eksisterende E16. Vegen planlegges som en tofelts veg med midtdeler
og midtrekkverk, fartsgrense 90 km/t og forbikjøringsfelt (klasse H5). Som en del av tiltaket
vil fv. 241 Ringeriksvegen oppgraderes med bygging av gang- og sykkelveg/fortau langs
vegen.
Eggemoen
Påkobling mellom gammel og ny E16 på Eggemoen planlegges som rundkjøring i plan. I
påvente av traseavklaring for tilstøtende parsell (Nymoen Eggemoen) vil vegvesenet se
disse planene i sammenheng med tanke på et framtidig planskilt kryss. Rundkjøringen anses
altså som en midlertidig løsning fram til videreføring er avklart og skal realiseres.
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Det legges opp til et infiltrasjonsbasseng på Eggemoplatået på nordsida av vegen som skal
ta opp avrenning fra vegbanen, og sikra at vannet ikke finner nye veger og graver seg et løp
ned skråningen på vestsida av Randselva. Området ved rundkjøringa på Eggemoen er et
prioritert område for beplantning i prosjektet. Ved bygging av rundkjøring vil trafikken
legges i en midlertidig veg rundt anleggsområdet på vestsida av E16.
Det legges til rette for gang- og sykkelveg på vestsida av rundkjøringa, parallelt med
Eggemoveien. Dette gir mulighet til å etablere en framtidig sammenhengende gang- og
sykkelforbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss.
Rasteplass
Det har tidligere i planarbeidet vært et ønske om å etablere en rasteplass i hver retning
langs strekningen. Alternativet på Eggemoen er forkasta av vegvesenet, som viser til at det
på sikt er ønske om å legge til rette for en større rasteplass med flere servicefunksjoner sør
for avkjøringa til ny E16 på Eggemoen. Grunneier her har tidligere tatt initiativ for å starte
en planprosess for dette, men dette planarbeidet er stoppet opp i påvente av avklaringer
når det gjelder framtidig vegsystem på Eggemoen.
Vilt
Det går et regionalt viktig vilttrekk fra Nordmarka ned til vinterbeiteområder ved Mosmoen,
Eggemoen og Randsfjorden. E16 planlegges med viltgjerde på østsida av Randselva. Det
legges ikke opp til viltgjerder på strekningen gjennom Eggemoen, da det ikke er ønskelig å
skape en total barriere for vilt i dette området. Her er det god sikt, og farten vil være
relativt lav grunnet nærhet til rundkjøringen. Dette kan føre til viltpåkjørsler. Vedlagt følger
kart som viser registrerte vilttrekk i Hønefoss-området, samt uttalelse fra
landbrukskontoret i Ringerike og Hole (vedlegg 5 og 6). Det har vært et problem med
viltpåkjørsler på Eggemoen. Med bakgrunn i dette har det blitt rydda langs eksisterende veg
over Eggemoen, og det er også gjennomført foring for å holde vilt unna vegen.
Landbrukskontoret påpeker at ny veg med stor trafikk og mulighet for et stort antall
viltpåkjørsler også vil kunne ha en barrierevirkning.
Kulturminner
Planforslaget berører automatisk freda kulturminner. I Ringerike gjelder dette en
fangstgrop ved anleggsområdet på Eggemoen, samt et bosetnings- og aktivitetsområde
under Randselva bru. Ved rundkjøringa på Eggemoen vil vegen også gi nærføring til
kulturminne "Eggestein". Vegvesenet søker om å frigi kulturminner der det er nødvendig.
Randselva bru
Brua over Randselva vil være 540 m lang, uten pilarer eller fundamenter i selve elveløpet.
Det er gitt bestemmelser som angir at det ikke tillates etablert konstruksjoner i Randselva.
Det er også unngått pilarer i den bratte skråninga mot Eggemoen, da denne er sårbar for
inngrep. Dalføret er bredt, og brua må også krysse jernbanelinja. Det foreligger to
brualternativer, begge med et enkelt formspråk:
- Betong (frittframbygg bru)
- Stål (kassebru)
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Valg av brutype vil skje i byggeplanfasen. Utforming skal da legges fram for Kistefos-museet,
Jevnaker kommune, Ringerike kommune, Oppland fylkeskommune og Buskerud
fylkeskommune, jf. forslag til reguleringsbestemmelser § 1.7.
Bruene langs nye Rv7 har nylig fått navn, med "bru" som skrivemåte. I forslag til
reguleringsbestemmelser for E16 Eggemoen-Olum er det skrevet "Randselva bro".
Skrivemåte på navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i Ringerike.
Jordvern
Hensyn til dyrka mark har vært viktig, og det er gjort grundige vurderinger. Veglinja er nøye
optimalisert og planlagt i terrenget for å begrense beslaget. Det har ikke lyktes å legge inn
erstatningsarealer i planforslaget. Permanent beslag av fulldyrka mark i Ringerike vil være
23.8 daa.
Plantype, avgrensning og framdrift
Planen fremmes som en offentlig detaljregulering. Statens vegvesen er forslagsstiller. Det
tas sikte på vedtak av detaljreguleringen innen utgangen av 2014. Iht. handlingsplanen i
NTP er det satt av oppstartsmidler i 2015. Tidligste byggestart vil sannsynligvis bli i slutten
av 2016. Anslått byggetid er ca. 3 år.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer.
Innkomne innspill til planoppstart
Statens vegvesen varsla, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 02.05.2013 og kunngjorde det i Ringerikes Blad.
Oppstart ble også kunngjort på Statens vegvesen og kommunens nettsider.
Det kom inn totalt 25 uttalelser. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert av
vegvesenet i et eget notat. De viktigste forholdene som ble påpekt er:
- Jordvern.
- Vegen skal ikke bli en barriere mellom Jevnaker og Nordmarka.
- Vassdrag, spesielt bru over Randselva som må tilpasses omgivelsene mht.
elveskråningen og naturverdier (elvemusling og storørret).

Forholdet til overordnede planer
Gjeldende overordna plan er kommunedelplan for Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av
kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013. Se vedlegg
7.
I kommunedelplanen er det vist en linje som kommer skrått inn på eksisterende veg ved
Eggemoen. Det foreslås nå rundkjøring, i påvente av avklaringer knytta til videreføring mot
Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor planavgrensninga (korridoren). Linja som er vist i
kommunedelplanen er bare et eksempel på en trase. Med bakgrunn i dette anses
planforslaget i hovedsak for å være i tråd med kommunedelplanen.
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Juridiske forhold
Statens vegvesen har selv lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn etter avtale med
kommunene. Dette iht. plan- og bygningsloven § 3-7.

Behov for informasjon og høringer
19. og 20. mai 2014 ble holdt åpent informasjonsmøte og åpen kontordag på Jevnaker.
Både Statens vegvesen og kommunene var til stede. I de tidligere
kommunedelplanprosessen er det også gjennomført bred medvirkning.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at planforslaget er positivt for Ringerike kommune og regionen for øvrig.
De viktigste problemstillingene ble behandla og avklart i forbindelse med
kommunedelplanen, som ble vedtatt i 2013. Detaljreguleringen sørger for mer detaljerte
avklaringer, blant annet konkret hvilke eiendommer som berøres og hvordan. I
kommuneplanprosessen ble det gjennomført omfattende utredninger, og rådmannen anser
at utredningsplikten er oppfylt.
Prosjektet korter ned reisetida mellom Ringerike og Gardermoen, noe som kan bidra til å
styrke Ringeriksregionens attraktivitet for næringsliv og tilflytting. Erfaring fra tilsvarende
vegprosjekter viser at det er sannsynlig at næringsliv og servicebedrifter ønsker å etablere
seg ved nye innfartsårer og kryssområder. Prosjektet kan dermed gi økt interesse for
nyetableringer på Eggemoen, hvor det er omfattende planer for næringsutvikling.
I tillegg til å bedre framkommelighet, vil ny E16 gi bedre trafikksikkerhet. Ny E16 skal ikke
nyttes av gående og syklende, og er i seg selv ikke et tiltak for denne gruppen. Men tiltaket
medfører en kraftig trafikknedgang på avlasta veg, og Statens vegvesen har også fremmet
en egen plan for denne med en rekke tiltak for myke trafikanter. På Eggemoen reguleres
det plass til gang- og sykkelveg som kan bli en del av en framtidig forbindelse mellom
Hønefoss og Jevnaker. Samla sett gir planen bedre forhold for myke trafikanter.
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor anbefaler rådmannen at Ringerike kommune gir en
positiv uttalelse til planforslaget, med noen merknader knytta til følgende punkter:
 Nymoen-Eggemoen: Vegdirektoratet har gitt beskjed om at Statens vegvesen skal
starte opp planlegging av forkortelsen Nymoen-Eggemoen. Disse planarbeidene bør
ses i sammenheng, og organiseres på en hensiktsmessig måte for å oppnå et best
mulig resultat – både knytta til løsninger, framdrift og kostnader.
 Rasteplass: Det bør ses på mulighetene for å etablere en østgående (eller toveis)
rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefoss. Her er det gode utsiktspunkter
som vil være attraktive stoppesteder. Dette vil kunne bli en rasteplass hvor
kommunene og lokale turistattraksjoner kan markedsføre seg.
 Vilt: Det bør vurderes nærmere om hensynet til vilt og vilttrekk er tilstrekkelig
ivaretatt i planforslaget. Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å
stille krav om opprettelse og vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs veien på
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Eggemoen, i tillegg til fartsreduserende tiltak. Slike krav må sikres gjennom
reguleringsbestemmelser.
 Framtidig ny atkomst til Eggemoen: Med bakgrunn i stor aktivitet på Eggemoen, og
planer for utvikling ønsker rådmannen å se på muligheten for en framtidig ny
atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa.
 Randelva bru: Skrivemåte for brunavn bør være i tråd med øvrige navn i distriktet,
dvs. Randselva bru.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varslet planområde med kommunegrenser
Oversendelsesbrev til Ringerike kommune, datert 07.04.14
Forslag til plankart og bestemmelser, datert 11.04.14.
Planbeskrivelse, datert 11.04.14.
Kart – vilttrekk i Hønefoss
Uttalelse fra Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Kommunedelplan for Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av kommunestyrene i Ringerike
og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013.*

Lenker
Statens vegvesen sin prosjektside
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Guro Skinnes
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DETALJREGULERING - "386 E16 HØNENKRYSSET"
HØRINGSUTTALELSE
Arkivsaksnr.: 13/2981

Saksnr.:
72/14

Arkiv: REG 386

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune stiller seg positive til etablering av rundkjøring i Hønenkrysset.
2. Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet,
og estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen.
3. Rådmannen gis i oppgave å samordne uttalelser fra kommunens etater og
oversende Statens vegvesen.
4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av
områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål.
5. Ringerike kommune forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse
oppdateres av Statens Vegvesen og at det gis utfyllende bestemmelser som sikrer at
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy.

Sammendrag
Detaljregulering 386 E16 Hønenkrysset er lagt ut til offentlig ettersyn av Statens Vegvesen
med frist for uttalelse 26.06.2014.
Planforslaget tar sikte på å endre eksisterende T-kryss fil rundkjøring. Hensikten er å bedre
trafikksikkerheten og kapasiteten i krysset, noe som vil ha stor betydning for trafikk fra Fv
241. Planen tar også sikte på å tilrettelegge for kollektivtrafikk, gående og syklende.
Statens Vegvesen har med hjemmel i Plan og Bygningslovens §3.7 1 forestått varsel om
oppstart og lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn. Kommunen er i slike saker
høringspart og gir uttalelse til planforslaget. Planforslaget må etter høringen sluttbehandles
og vedtas politisk av Ringerike kommune.
1

PBL § 3.7 gir i noen tilfeller anledning for statlig eller regional myndighet til helt eller delvis
å overta planforberedelse. SVV kan etter samråd med planmyndigheten (kommunen)
fremme forslag til arealplan for samferdselstiltak med hjemmel i § 3.7. De kan da selv varsle
oppstart og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planen må sluttbehandles og vedtas
politisk før den blir rettskraftig. Kommunen kan ikke ta plangebyr i saker fremmet etter PBL
§ 3.7
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Innledning / bakgrunn
Hønenkrysset ved Norderhov forbinder Fv241 (Hadelandsveien) med E16. Krysset har i dag
store utfordringer både trafikksikkerhetsmessig og kapasitetsmessig. I perioden 2003-2013
er det registrert 12 trafikkulykker. Krysset går under definisjonen "ulykkespunkt" d.v.s.
minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en strekning på maksimalt
100 meter, og anses også farlig for myke trafikanter.
Det har i lengre tid vært vurdert ulike løsninger for å bedre forholdene i krysset. Det har
imidlertid vært utfordringer både med stigningsforhold, sikt og manglende finansiering som
har gjort at krysset ikke har blitt endret. Krysset ligger også midt i eplehagen på Ringvold
gård og nær middelalderkirken på Norderhov, noe som stiller krav til gjennomføringen og
estetikken i tiltaket.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen har i sitt forslag flyttet krysningspunktet mellom Fv 241 og E 16 ca. 170m
nærmere Hønefoss for å bedre stigningsforholdene inn mot krysset. Dette medfører at Fv.
241 må legges om i en lengde av ca. 250m. Nordgående kjørefelt fra dagens avkjøring fra
E16 til Fv 241 beholdes som avkjøringsfelt. Dette vil bli enveiskjørt. Fv.241 vil få kjørefelt på
2.75m med 0.75m skulder, til sammen 7m mens E16 vil få kjørefeltbredde 3,5m og 0,75m
skulder, til sammen 8,5m.
Tiltaket har en anslått kostnad på ca. 30mill. Det søkes om midler til tiltaket i NTP 20142017 og Statens vegvesen forventer oppstart av arbeidene i 2015.
Hønen Handel med eksisterende bolig er i forslaget regulert til kombinert forretning og
bolig.
Driftsatkomst for driftskjøretøy skal etableres for å sikre hensiktsmessig atkomst for
Ringvold Frukt. Det skal også etableres avkjøring til fruktlageret som dimensjoneres for
store kjøretøy.
Myke trafikanter skal i større grad skilles fra kjørende ved at det etableres fysiske barrierer.
Det er planlagt rekkverk både langs E16 mot sykkelveien og mellom avkjøringsrampen og
gangvei mot Hønen Handel. Fotgjengerundergangen under E 16 foreslås opprettholdt og
nye kryssinger av Fv241 er planlagt utført som forhøyede krysningspunkt med forsterket
belysning.

Forholdet til overordnede planer
SVV har angitt at det ikke anses at forslaget påvirkes av krav i rikspolitiske bestemmelser og
retningslinjer. Det er videre oppgitt at kommuneplanen viser området som veiformål, LNFområde og trasè for pilegrimsleden.

Beslag av dyrka mark
Ombygging av krysset vil medføre en permanent omdisponering av ca. 9100m2 dyrka mark
fra eiendom Gnr 39/2. Det vil også være behov for midlertidig beslag av ca. 1700m2 i
forbindelse med anleggsarbeidene.
Det vil også bli en permanent omdisponering av 170m2 dyrka mark fra Gnr 38/1. I tillegg
kommer midlertidig beslag på 280m2. Samlet gir dette et permanent arealbeslag på ca.
9300m2 og et midlertidig arealbeslag på ca. 2000m2. Midlertidig beslaglagt areal
tilbakeføres til grunneier når anleggsperioden er over.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Statens Vegvesen kunngjorde oppstart i Ringerikes blad 16.september 2013. Merknader og
innspill går fram av oppsummeringen i planbeskrivelsen. Rådmannen har ikke kommentarer
til merknadsbehandlingen til Statens vegvesen utover det som fremgår av rådmannens
vurdering.

Økonomiske forhold
Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.

Informasjon og høringer
Ettersom planen er fremmet etter PBL§ 3.7 forestår Statens vegvesen høring og er ansvarlig
for at informasjon til berørte parter er tilfredsstillende. Ringerike har mulighet til å påvirke
prosessen gjennom høringsuttalelse. Rådmannen har anmodet Statens vegvesen om god
informasjon og dialog med berørte parter. Rådmannen antar at de endringer som må gjøres
for at planen skal bli et godt styringsverktøy er så vesentlige at det må påregnes en ny
begrenset høring.

Prinsipielle avklaringer
Rådmannen mener det er naturlig å se på formålet til arealene som blir igjen etter
veianlegget. Det vil bli værende forholdsvis store veiarealer uten bestemt bruk som følge av
planen. Hønen Handel har i en årrekke vært brukthandel og er et viktig visuelt innslag. Det
bør tas stilling til om formålet bolig/forretning er fornuftig. Bygningene er ekstremt
eksponert mot E-16 og dersom det er ønske om å bevare denne vil en god måte være å
regulere til et formål som kan sørge for økonomisk lønnsom drift. Rådmannen har ikke tatt
stilling til hva dette bør være. Ut i fra planforslaget har det heller ikke vært naturlig for
Rådmannen å ta stilling til om det bør tillates nye bygg innenfor området for bolig/handel.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser det svært positivt at Statens vegvesen tar fatt på oppgaven med å endre
Hønenkrysset slik at det kan fungere tilfredsstillende både trafikalt, sikkerhetsmessig og
estetisk. Krysset har i lang tid vært gjenstand for misnøye og det har vært frykt for at tiltak
ikke ville bli iverksatt i påvente av avgjørelse om plassering av ny E16. Rådmannen anser at
krysset har en viktig funksjon med å binde sammen ulike deler av kommunen og som del av
trafikksystemet videre mot Jevnaker og Gardemoen.
Rådmannen anser at forslaget er oversiktlig og gir en fornuftig trafikal løsning av krysset.
Det virker imidlertid som at forslaget i stor grad har fokusert på biltrafikk i krysset og i
mindre grad løst problemstillingene for myke trafikanter og kollektivreisende.
Det går i forslaget ikke tydelig frem hvordan bevegelsene til myke trafikanter og busser er
tenkt mellom de ulike målpunktene. Det kan se ut til at villkryssing mellom busslommene
langs E16 vil kunne bli et problem dersom det ikke gjøres tiltak for å hindre dette. SVV
informerer i planbeskrivelsen om hvilke busser som har rute gjennom planområdet.
Rådmannen savner imidlertid en vurdering av hvordan kjøremønstrene blir og hvordan
busspassasjerer intuitivt skal kunne orientere seg om tilbudet på de ulike stoppene og
bevege seg mellom dem. Rådmannen anser at Statens vegvesen bør se på løsningene som
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foreslås i samråd med fylkeskommunen og utvalgte kollektivaktører og synliggjøre
vurderingene som ligger bak valgte løsninger før sluttbehandling.
Rådmannen anbefaler også at det gjøres en trafikksikkerhetsvurdering og oppfordrer til
videre dialog med representanter fra Kirkeskolen og Buskerud Fylkeskommune for å sikre
hensiktsmessige løsninger for myke trafikanter.
Rådmannen anser også at plankart og bestemmelser er mangelfulle for arealet avsatt til
"bolig/forretning" ved Hønen Handel. Det er ikke angitt utnyttelse, parkeringsarealer eller
byggegrenser på kartet. Bestemmelsene sier heller ingen ting om hvilke type handel som
tillates, forutsetninger/krav for bruk som bolig eller bestemmelser som sikrer
tilfredsstillende støyforhold og gjennomføring av slike i tråd med støyretningslinjene. Det
ser også ut til å være noen unøyaktigheter eller feil ved plankartet som at gangveier ikke ser
ut til å ha naturlig overgang til krysningspunkt og at regulert avkjøring til Hønen Handel fra
avkjøringsrampe (fra E16 til Fv241) ser ut til å treffe regulert støttemur. Rådmannen anser
imidlertid at dette er justeringer som kan gjøres uten at det bør medføre vesentlige
endringer av plankartet, og derfor ikke utløser behov for ny høring av planforslaget. Når det
gjelder endringene av bestemmelsene for bruken av arealet til bolig og manglende
bestemmelser om støyskjerming anser rådmannen at dette er så omfattende at det vil være
behov for en begrenset høring der berørte parter og fylkesmannen får mulighet til å uttale
seg.
Rådmannen ønsker også at valg av gjerder, leskur, lysmaster, skilt og andre installasjoner
illustreres bedre.
Rådmannen vil minne om at området har stor kulturell og landskapsmessig verdi og mener
valg av veiinstallasjoner og illustrasjon av terrengbehandling/beplantning bør være
gjenstand for vurdering i en slik sak.
Planforslaget medfører omdisponering av dyrka mark. Det er spesielt for området at det
drives produksjon av epler, noe som fører til lang tilbakeføringstid for arealer som
beslaglegges midlertidig. Rådmannen anser at omdisponeringen av dyrka mark er uheldig,
men at hensynet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling i et så viktig kryss veier tyngre enn
hensynet til jordvern i denne saken. Vegvesenet har gjort tiltak i form av støttemurer og
justering av trasé for å minimere tapet av dyrka mark.

Vedlegg
Forslag plankart
Planbeskrivelse med bestemmelser
Støyrapport
Geotekniske undersøkelser
Tegningshefte

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Lars Lindstøl
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Forord
Hva er en reguleringsplan

Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en
konsekvensutredning.

Reguleringsplanens innhold

En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen
ofte en tekstlig planbeskrivelse.
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget.
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte
med supplerende tegninger.

Behandling av reguleringsplan

Normalt planlegger Statens vegvesen etter plan- og bygningslovens (pbl.) § 3-7 jf § 12. Dette
gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til
sluttbehandlingen i kommunestyret.
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for merknader
er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt.
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har
myndighet til å vedta en reguleringsplan.
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning.
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 jf. § 19. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.
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1 Innledning
Forslaget til reguleringsplan for nytt Hønenkryss på europaveg 16 og fylkesveg 241 er
utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7 og 12-10, etter
avtale med Ringerike kommune. Planarbeidet har vært utført av en tverrfaglig
prosjektgruppe i Statens vegvesen.
Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for
utarbeidelsen av reguleringsplan. Prosjektleder hos Statens vegvesen har vært Silje Island.
Plan ID: 0605_386
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i
lokalavisen Ringerikes Blad 16.09.2013, og med oppstartsvarselsbrev. Innspill som er
kommet gjennom varslingen er listet opp under punkt 9.2, sammendrag av merknader.
Planforslaget vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 2,
Drammen), og på rådhuset i Ringerike. I tillegg vil planen legges ut på
www.ringerike.kommune.no.
Ringerike kommunes kontaktperson er Lars Torstensen Lindstøl.
Kontaktperson i Statens vegvesen er Silje Island.
Planutkast legges ut til offentlig ettersyn den 15.05.2014. Frist for å komme med
kommentarer og innspill til planutkast er 26.06.2014.
Innspill pr brev merkes med ‘’E16 Hønenkrysset’’ og kan sendes:
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal
Innspill pr e-post merkes med ‘’E16 Hønenkrysset’’ og kan sendes:
firmapost-sor@vegvesen.no
Det gjøres oppmerksom på at arkeologiske undersøkelser utføres i mai 2014, og at
resultatene fra dette feltarbeidet foreligger når undersøkelsene er gjennomført.
Statens vegvesen og Ringerike kommune skal behandle innkomne merknader før planen blir
sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av
Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge.
Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune.
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2 Bakgrunn og Formål
2.1 Planområdet

Planområde ligger nord for Botilrud, og avgrenset til kryss mellom E16 Osloveien og fv241
Hadelandsveien. Se oversiktskart under.

Figur 1 Ortofoto som viser geografisk plassering av planområdet.
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2.2 Problemstilling

Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av
trafikksikkerhetsaspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler
av døgnet store problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta
venstresvingebevegelser fra Fv241 i retning Oslo. Det har vært mange ulykker med mindre
personskader i krysset.

2.3 Formål med planen

Målene for transportpolitikken er (ifølge NTP 2014 – 2023) blant annet å tilby ″Bedre
framkommelighet og reduserte avstandskostnader… Visjon om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.″
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål:
o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta
venstresvingbevegelser.
o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg.
Reguleringsplankart m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbygging. Vedtatt
reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket.
Planen skal også vise hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres for å bøte på negative
effekter av vegbyggingen.
Gjennom en reguleringsplanprosess, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser,
skal en sikre at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne
interesser gjennom informasjon og medvirkning.

3 Planstatus og Rammebetingelser
3.1 Forhold til andre planer
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser

Planutkastet påvirkes ikke av krav i rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer.
3.1.2 Kommuneplan for Ringerike kommune

Gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike (2007 – 2019) ble vedtatt 30.08.2007. I
planområdet er det veiformål, LNF-område og trase for Pilegrimsleden.
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Figur 2 Utsnitt av
gjeldende kommuneplan
for Ringerike kommune

3.1.3 Gjeldende reguleringsplaner
Plan nr. 236 G/S Hønen – Åsavegen, vedtatt 29.09.1994
Plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995
E16 Skaret – Hønefoss, er under arbeid.

3.2 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig
beslutningstaking (§§ 8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige
kartdatabaser og befaringer. Artsdatabanken viser ingen prioriterte arter innfor planområdet.
Naturbase viser området som fulldyrka jord. Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9
Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt.
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4 Eksisterende Forhold
4.1 Trafikkforhold og vegstandard

Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien fra nord-øst munner ut i E16 Osloveien.
Trafikkmengde (ÅDT) på E16 er 14300 kjøretøy pr døgn syd for krysset, og 15400 kjøretøy pr døgn
nord-vest for krysset (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på E16 er 70 km/t. Trafikkmengde på fv.241 inn
mot krysset er 5200 kjøretøy pr døgn (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på fv.241 er 40 km/t, og det er
fartshump rett etter avkjøring fra E16. Kjørende på fv.241 har vikeplikt for å komme ut på E16.
Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. Gang- og
sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for dagens Hønenkryss.
I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til sammen fire
holdeplasser. Busser som stopper ved holdeplassene på E16 er lokalrutene:
- Linje 210 Hønefoss – Sollihøgda,
- linje 211 Hønefoss – Røyse – Vik,
- linje 212 Hønefoss – Åsa,
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta,
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg)
I tillegg stopper Timeekspressen linje 4 på E16.
Busser som stopper på holdeplassene på fv. 241 er lokalrutene:
- linje 212 Hønefoss – Åsa
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg)
Det er vegbelysning i hele kryssområdet i dag.
E16 er en av hovedfartsårene fra Østlandet til Vestlandet, og i Hønenkrysset er det deler av døgnet
store problemer med trafikkavvikling. Venstresving fra Fv241 i retning Oslo er særlig vanskelig.
Risikoen for ulykker i krysset må ansees som relativt høy, fordi det er mye trafikk og relativt høy fart.
I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset.
Åtte av disse var i forbindelse med kryssende kjøreretninger i vegkrysset, hvorav en involverte
motorsykkel. Alle ulykkene er skjedd på dagtid, og de fleste med tørr og bar vegbane. Alvorligste
skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15 personer.
Av uregistrerte og uønskede hendelser i Hønenkrysset er det ingen etterprøvbar dokumentasjon.
Kirkeskolens informasjonshefte har eget kapittel om trygg skolevei, hvor Hønenkrysset beskrives som
et spesielt trafikkfarlig sted. Ansatte ved skolen forteller om observasjon av mange nesten-ulykker og
farlige situasjoner for myke trafikanter, spesielt i morgenrushet. Dagens Hønenkryss går inn under
definisjonen ulykkespunkt, det vil si minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en
strekning på maksimalt 100m, ofte et kryss eller kryssområde.
4.1.1 Kompisparkering
Utenfor Hønen Handel er det en gruslagt plass som benyttes av kunder til butikken og som plass for
kompisparkering.

4.2 Landskap og estetikk

4.2.1 Landskapsbilde
Landskapsregion: Innsjø- og silurbygdene på Østlandet
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I det overordnede landskapsbilde utgjør planområdet det nord-vestre hjørnet av et større
frukthagefelt. Terrenget innenfor planområdet stiger slakt mot nord, et inntrykk som forsterkes
gjennom retningen i dalsøkket ved Botilrud sør-øst for området, samt at terrenget ser ut til å stige
videre nord for området – opp mot gårdene Tanberg og Øvre Tanberg.
Planområdet er utsatt for noe innsyn fra områdene i sør, men mye av innsynet til selve
inngrepsområdene skjermes av lagerbygningene til Ringvoll frukt.
Den lokale opplevelsen av planområdet er av eplehagene, bebyggelsen – Hønen handel og lageret til
Ringvoll frukt, og infrastrukturen – E16, Hadelandsveien og gang- og sykkelveisystemet.
Pilegrimsleden følger Hadelandsveien ned mot Hønenkrysset, krysser under E16 via undergangen, og
fortsetter ned forbi Norderhov kirke.
4.2.2 Eksisterende vegetasjon
Område er i Skog og Landskap sin database kategorisert som et jordbruksareal med fulldyrka jord.
Dette samsvarer godt med inntrykket av området da de eneste unntakene fra eplehager er
vegskråningene og hageflekken bak Hønen handel. Denne er heller ikke spesielt opparbeidet som
annet enn gårdsplass.
Det dominerende vegetasjonselementet i planområdet er dermed epletrærne i frukthagene.
4.2.3 Estetisk utforming
Norderhov er et område med stor historisk verdi. Innenfor planområdet er kommer dette tydeligst til
uttrykk gjennom bygningen som huser Hønen Handel. Dette er et gammelt bygg med en lang
handelstradisjon. Det blir derfor viktig for prosjektet å sikre at dette bygget består med minimum de
kvalitetene det besitter pr dags dato.

4.3 Vegtrafikkstøy

Innenfor planområdet er det i dag to bygninger som er bebodde boliger. Forretningsbygget Hønen
handel har leilighet i 2. etasje på Gnr/Bnr 39/203, og ‘Gartnerboligen’ på Gnr/Bnr 39/2 på nordsiden
av E16 er bolighus. Begge boliger har i dagens situasjon en eller flere fasader med Lden = 65dBA eller
mer (rød støysone).
Driftsbygningen til Ringvold Frukt på sydsiden av E16 ligger i dag i rød støysone.

4.4 Landbruk

Buskerud er det fjerde største fylket i Norge innen fruktdyrking. Planområdet omfatter deler av en av
Norges største fruktgårder, Ringvold. Hele området er registrert til jordpolitisk arealvurdering klasse
A, meget sterke landbruksinteresser. I Ringerike kommune er det i 2013 registrert 5 foretak som
driver innen vekstgruppe frukt, og 4 foretak som driver innen vekstgruppe bær. Samlet areal i dekar
for disse vekstgruppene i Ringerike var i 2013 henholdsvis 282 da for frukt og 32 da for bær. I
perioden 2003 – 2013 har det i Ringerike vært et stabilt antall foretak for vekstgruppen frukt, mens
for bær er antallet redusert fra 7 til 4. Antall dekar fruktdyrking i Ringerike kommune er i samme
periode redusert med 6%, og bær har en reduksjon i dyrket areal på 32%.
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Figur 3 Epletrær på Ringvold

FOTO: Ksenia Grasvik

4.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner
4.5.1 Natur
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander. Vi
skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. Planområdet
består av fulldyrka jordbruksareal, foruten areal til veg og bygninger. Det er ingen inngrepsfrie
naturområder eller utvalgte naturtyper i planområdet.
4.5.2 Nærmiljø og friluftsliv
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim går svært tett inntil planområdet. Pilegrimsledene i
Norge bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt
minner knyttet til Olavstradisjonen. Nidarosdomen er målet for vandringene. Den delen av
Pilegrimsleden som ligger inntil planområdet er lagt til gang og sykkelveien langs fv.241
Hadelandsveien, gjennom undergangen under E16 og videre langs Norderhovsbakken forbi
Norderhov kirke.
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Figur 4 Pilegrimsleden merket ved undergangen til E16. FOTO: S. Island

Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16, er skoleveg til Kirkeskolen
for elever som bor øst for E16. Kirkeskolen er en fådelt 1.-7. skole med rundt 82 elever. Skolen ligger
på historisk grunn ved Norderhov kirke. Skolen har fokus på trygg skoleveg, men mange opplever
Hønenkrysset som et spesielt trafikkfarlig sted.
4.5.3 Kulturminner
Innenfor planområdet er det en eiendom med eldre verneverdige bygninger. Forretningsgården
Hønen Handel er trolig satt opp rundt år 1900. Den er et godt eksempel på periodens
forretningsgårder, har lokalhistorisk verdi og identitetsverdi. Samlet sett vurderes den til å ha høy
verneverdi. Bygningene er ikke et registrert SEFRAK minne eller Kulturminne / enkeltminne.
----- RESULTATER FRA ARKEOLOGISKE FELTREGISTRERINGER VIL FORELIGGE NÅR FELTARBEIDET ER
UTFØRT.

4.6 Geotekniske forhold

Nasjonal løsmassedatabase angir tykk havavsetning i hele planområdet, og det ligger under marin
grense. Grunnundersøkelser foretatt i forbindelse med planleggingen av dette prosjektet viser
imidlertid dybder til berg fra 0,5 til 4,7m slik at det er liten mektighet av løsmasser over berg i
planområdet. Grunnundersøkelsene viser også at grunnforholdene er meget varierende, fra grus og
sand til leire og silt.
Grunnundersøkelsene gir ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett»
inneholder heller ikke registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende
område. Geoteknisk vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle
geotekniske tiltak.
Nasjonal grunnvannsdatabase angir at det ikke er grunnvannpotensial i løsmassene i dette området.
Planområdet ligger utenfor registrert område for radon-fare.
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Figur 5 Løsmassekart med tegnforklaring.

4.7 Teknisk infrastruktur
4.7.1 Avvanning og drenering
Reguleringsområdet ligger i kupert terreng, med ny rundkjøring plassert i nærhet av høybrekk /
bakketopp.
Det er innhentet opplysninger om eksisterende VA-ledninger fra Ringerike kommune. Det ligger en
vannledning, 250mm Støpejernsledning, parallelt med E16 på nordsiden. Vannledningen krysser E16
ved p.nr. 500.
4.7.2 Kabler og belysning
Det er innhentet opplysninger fra Telenor, Ringeriks-Kraft og Fiberselskapet AS. Fiberselskapet har
ikke noe fiber i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset. Telenor har kabeltrase langs E16, og det er
kryssinger ved p.nr. 410 og p.nr. 460. Ringeriks-kraft har flere kabler innenfor planområdet. De har
kryssinger ved ca. pnr. 500 og pnr. 680.
Det er belysning i eksisterende kryssområde, og langs E16 og Fv.241, med strømforsyning via
jordkabel.

5 Beskrivelse av planforslag
5.1 Normalprofil og vegstandard

Nytt Hønenkryss for E16 x Fv.241 vil være rundkjøring med diameter lik 40m. Rundkjøringer er
regulert med vikeplikt på alle tilfarter, og utformes slik at de blir oversiktlige, gir god fartsdemping og
god framkommelighet. I innledende faser av planarbeidet, ble det utarbeidet flere skisser for den nye
rundkjøringen med to mulige alternativer:
- Alternativ 1: plassering av rundkjøringen så tett som mulig på eksisterende kryss.
- Alternativ 2: plassering av rundkjøringen forbi Ringvold frukt ved toppen av bakken.
Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette gjelder både gjennom rundkjøringen
og på tilfartene. For alternativ 1 er stigningsforholdene 7%. Derfor er det valgt å planlegge for
alternativ 2, da stigningsforholdene er betydelig bedre her.
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Plassering av rundkjøringen i alternativ 2 blir omtrent 170 meter nærmere Hønefoss i forhold til
dagens T-kryss. Eksisterende horisontal- og vertikalgeometri for E16 skal opprettholdes så langt det
er mulig, men E16 må legges om noe rett før og rett etter rundkjøringen for å få til en god avbøyning.
E16 skal fortsatt ha et kjørefelt i hver retning, og bredden på kjørefelt skal være 3,5m.
Skulderbredden skal være 0,75m. Vegbredden blir da 8,5m.

Figur 6 Normalprofil for E16. Mål angitt i meter.

Fv.241 skal legges om over en strekning på ca. 250m for tilkobling til rundkjøringen. Vegbredden for
Fv.241 blir 7m, og hvert kjørefelt blir 2,75m bredt. Skulderbredden skal være 0,75m. For trafikk fra
Oslo som skal svinge til høyre inn på Fv.241 vil det være eget avkjøringsfelt. Dette avkjøringsfeltet er
eksisterende Fv.241 som beholder nordgående kjørefelt. Trafikk i dette avkjøringsfeltet vil få vikeplikt
for å komme inn på Fv.241 videre mot Hadeland. Avkjøringsfeltet blir enveiskjørt, og kun for trafikk
fra E16 og videre nordover på Fv.241.
5.1.1 Avkjøring til Ringvold Frukt AS
Avkjørsel til Ringvold Frukt AS, vil bli omtrent som i dag. Det skal legges til rette for direkte avkjøring
fra E16 for store kjøretøy som skal hente og levere varer til fruktlageret. Det skal etableres tydeligere
skiller mellom E16, GS-veg langs E16, bussholdeplass og avkjøring til fruktlageret.
En atkomstveg eller en sterkt trafikkert avkjørsel kan knyttes direkte til overordnede veger i en
rundkjøring, i henhold til HB263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. For Ringvold Frukt AS
skal det reguleres for egen driftsavkjørsel i direkte tilknytning til ny rundkjøring tilpasset eksisterende
driftsveg på vestsiden av fruktlagerbygningen. Dette skal sikre hensiktsmessig driftsadkomst til
eplehagene på nordsiden av E16. Det skal også etableres egen driftsadkomst fra omlagt Fv.241 til
eplehagene i nord.
5.1.2 Avkjøring til Hønen handel
Eksisterende avkjørsel til Hønen Handel (Gnr/Bnr 39/203) fra dagens Fv.241 vil endres som følge av
omlegging av vegen. Ny avkjørsel blir på omlagt Fv.241, ved ca. pnr. 120. Her forstås pnr. som
profilnummer, og henger sammen med antall meter konstruert veglinje i midten av vegen (den gule
stripen) med start i ny rundkjøring.
5.1.3 Avkjøring til bolighus på nordsiden av E16
Avkjørsel fra E16 vest for Hønenkryss opprettholdes, og tilpasses justering på E16 vest for
rundkjøringen. Avkjørsel gjelder til huset som kalles ‘Gartnerboligen’, og tilhører eiendom Gnr/Bnr
39/2.
5.1.3 Gang- og sykkelveg
Eksisterende gang- og sykkelveg langs E16 tilpasses rundkjøring. Forbi Ringvold Frukt skal gang- og
sykkelvegen defineres tydeligere med markering av skille mellom Ringvold Frukt og gs-vegen. Det
skal være rekkverk som skille mellom E16 og gs-vegen.
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241, samt undergangen under E16, beholdes. Det skal
etableres en GS-veg fra bussholdeplass langs E16, retning Hønefoss, som tilknyttes ny bussholdeplass
langs omlagt Fv.241.
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5.1.4 Kompisparkering
Arealet foran Hønen Handel vil fortsatt ha plass til parkering for kunder til butikken, samt mulighet
for kompisparkering.

5.2 Kollektiv

Antall holdeplasser i kryssområdet beholdes, men plassering av disse tilpasses rundkjøring og
omlegging av Fv.241. Busslommene skal ha en lengde på 70m. Rutebusser som i dag har
stoppesteder i Hønenkryss, skal fortsatt kunne kjøre eksisterende ruter og linjer. Alle holdeplassene
skal ha venteareal og lehus, og universell utforming skal tilstrebes.
Holdeplass i sydgående retning langs E16 flyttes nærmere eksisterende gs-undergang, mens
holdeplassen i nordgående retning mot Hønefoss blir liggende på omtrent samme sted.
Eksisterende busslommer på Fv.241 flyttes over til den omlagte strekningen av vegen.

5.3 Trafikksikkerhet

Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre framkommelighet for
kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Det skal også ivareta forholdene for
kollektivtrafikk, og gående og syklende. Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk.
Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må
svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten.
For busspassasjerer som skal krysse Fv.241, skal det anlegges fartshump der det forventes at flest
myke trafikanter vil krysse vegen. Det skal være rekkverk som fysisk skille mellom avkjøringsrampen
på Fv.241 og gangveien nærmest Hønen Handel.

6 Konsekvenser av Planforslaget
Tiltaket vil bidra til å oppnå målsettingene i 0-visjonen og de overordnede målsettingene om lavere
ulykkesrisiko. Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt
utformet transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

6.1 Trafikksikkerhet

Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegkrysset E16 Osloveien x Ev241
Hadelandsveien. Ved ombygging av vikepliktsregulert T-kryss til rundkjøring er det potensiale for mer
enn 30% færre personskadeulykker.
Fv241 legges om for tilpasning til rundkjøring. Omlagt veg utformes med kurver, som vil medføre en
reduksjon av fartsnivå. Eksisterende GS-veg skal opprettholdes, og det skal etableres
krysningspunkter der det er mest naturlig å krysse Hadelandsveien. For busspassasjerer som går av
på holdeplass på Fv.241 og skal over på GS-veg og videre ned mot Norderhov, vil det bli to
krysningspunkter. I eksisterende situasjon er det ett krysningspunkt for tilsvarende bevegelse.
Ulempene med et ekstra krysningspunkt skal avbøtes ved etablering av opphøyde krysningspunkt,
rekkverk som skiller biltrafikk og myke trafikanter, samt ekstra kurvatur på Fv.241. Undersøkelser
viser at humper reduserer antall personskadeulykker, ved en gitt trafikkmengde, med ca 40%.
I forbindelse med drift av epledyrking, vil det fortsatt være nødvendig for driftskjøretøy og traktor, å
bevege seg både på E16, i kryssområdet, og på Fv.241. I tett samarbeid med Ringvold frukt er det
kartlagt kjøremønster for driftskjøretøy til de ulike delene av frukthagens arealer. Det skal etableres
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egen adkomst for driftskjøretøy til bruk for traktor og tilsvarende driftskjøretøy, i ny rundkjøring,
tilpasset eksisterende driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom.

6.2 Universell utforming

Universell utforming skal tilstrebes. Der eksisterende geometriske forhold og eksisterende terreng
ikke ligger til rette for det, må hensynet til universell utforming fravikes. På busslommene skal det
være taktil oppmerking, samt kantstein i en høyde som gjør det enkelt å stige av og på buss.
Busslommene er planlagt i en lengde på 70 meter, som gjør det mulig for buss å stanse tett inntil
kantstein i hele lengden.

6.3 Landskapsbilde

6.3.1 Landskapsbilde
Tiltaket vil legge beslag på en del arealer som i dag benyttes til frukthage. For å minimere tiltakets
påvirkning på landskapsbildet skal løsmasseskjæringer tilpasses eksisterende terreng.
Selv om tiltaket medfører en prosentvis økning av vegarealer på bekostning av frukthage i
planområdet, er det generelle jordbrukslandskapet storskala og inntrykket av dette vil ikke forringes
nevneverdig av ny situasjon.
Tiltaket vil ikke få nevneverdig fjernvirkning slik det ligger plassert i forhold til lagerbygningen til
Ringvoll frukt. Nærvirkningen vil i midler tid bli langt større da hele området i umiddelbar nærhet til
Hønen Handel vil forandres. Området vil i enda større grad enn i dag fremstå som et veikryss, og
rundkjøringen vil være et mer dominerende anlegg enn dagens T-kryss. Mye av den negative
effekten dette vil kunne ha på nærvirkningen vil forsøkes avbøtt gjennom å benytte god kvalitet på
materialer og løsninger.
6.3.2 Eksisterende vegetasjon
Det er en tid- og ressurskrevende jobb å kultivere frem gode epletrær. Av denne grunn er det et mål
for prosjektet å berøre færrest mulig av de eksisterende trærne. Tiltakets omfang tilsier imidlertid at
en del trær vil gå tapt i byggeprosessen. De trær som ikke blir berørt av anleggsarbeidet skal sikres
slik at det ikke oppstår unødige skader på disse under anleggsperioden.
6.3.3 Estetisk utforming
Utslaget på skjæringene skal ikke være brattere enn 1:1,5 og tilsås med gress.
Randsoner/vegskråninger mot eiendommer reetableres til opprinnelig karakter. Alle
forstøtningsmurer innenfor tiltaksområdet etableres i naturstein.

6.4 Landbruk

Ombygging av Hønenkrysset vil legge beslag på areal på tre ulike grunneiendommer, i tillegg til areal
som allerede er avsatt til vegformål. Det største arealbeslaget omfatter dyrket mark, som i dag
benyttes til epleproduksjon.
Hele anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca. 12000 m2 i anleggsfasen. Av dette
utgjør ca. 2000 m2 midlertidig anleggsområde, som skal tilbakeføres til grunneiere når
anleggsarbeidene er ferdige. Ved de høyeste skjæringene langs omlegging av Fv241 skal det
etableres støttemur, for å begrense omfanget av det permanente arealinngrepet.
Ringvold Frukt har epleproduksjon på alle kanter av Hønenkrysset, og det skal legges til rette for å
opprettholde hensiktsmessig og funksjonell drift av eplehagene. Det skal være hensiktsmessig
driftsadkomst til alle arealer med epleproduksjon.
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6.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner
6.5.1 Natur
Ringerikes geologi er bygget opp av grunnfjell fra jordens urtid, kalkstein, skifer og sandstein fra
kambrosilur, vulkaner og lava fra karbon og løsmasser fra istiden. Dette danner i utgangspunktet et
mangfold av landskapstyper som igjen gir et stort mangfold av naturtyper og arter. Innenfor arealene
som antas å bli påvirket av tiltaket er det ikke registrert naturtypelokaliteter av spesiell verdi.
6.5.2 Nærmiljø og friluftsliv
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim tangerer inntil planområdets avgrensning. Tiltaket
innebærer ikke noen endring for Pilegrimsleden.
Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16 vil ikke bli endret som følge
av tiltaket.
Gang og sykkelvegen langs E16 tilpasses rundkjøring, med rekkverk som fysisk skille mellom myke
trafikanter og bilveg på de strekninger som er nødvendig.
6.5.3 Kulturminner
Forretningsgården Hønen Handel med tilhørende uthus blir liggende med ny Fv241 tett opptil
uthuset. Det blir ny avkjørsel til denne eiendommen.
----- RESULTATER FRA ARKEOLOGISKE FELTREGISTRERINGER VIL FORELIGGE NÅR FELTARBEIDET ER
UTFØRT.

6.6 Vegtrafikkstøy

Det er gjort en sammenligning av trafikkstøy med dagens vegsystem og med nytt, framtidig
vegsystem i kryssområdet. For den framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens
hastighet, samt for en situasjon med redusert hastighet inn mot ny rundkjøring. Alle beregninger er
gjort med trafikktall for år 2012.
Beregningene av framtidig situasjon med dagens hastighet på vegen viser at støynivået øker med 2 –
3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1). Støynivået ved noen fasadepunkter
for bolig i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker med 1 dBA. Utenfor de fleste fasadepunktene av
denne bygningen er støynivået uendret eller lavere. Støyberegningene viser at begge boligene har en
eller flere fasader med Lden= 65 dBA eller mer (rød sone) både for dagens kryssløsning og for nytt
vegsystem.
Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t, får man i hovedsak
lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. Det er da forutsatt en strekning av
100 m langs E16 syd og nord for ny rundkjøring med skiltet hastighet på 50 km/t.

6.7 Teknisk infrastruktur og belysning

Tiltaket vil berøre kommunal vannledning som i dag ligger parallelt med E16. Ombygging av krysset
gjør det nødvendig å legge om vannledningen. Det må legges drenering/OV-ledninger på oppstrøms
side hele veien. Skifte stikkrenne ved start Fv 241.
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Ny rundkjøring og tilhørende vegarmer på E16 og Fv.241 skal ha belysning. Tilrettelagte
krysningspunkter for myke trafikanter skal ha forsterket belysning.

7 Grunnerverv
Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige
veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden.
Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer
som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse
eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt, dersom
grunneier ønsker det.
Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor
erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller
avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og
rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes videre i
rettssystemet. Vegvesenet dekker nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved
forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn.
På grunnervervstegning i planhefte med tekniske tegninger framgår oversikt over foreløpige
beregnede arealer, som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til
veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning av
foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant,
eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som
anleggsområde under anleggsperioden. Disse arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene
etter endt bruk av vegvesenet.

7.1 Eiendommer som er berørt av tiltaket
Gnr
39
39
38

Bnr

Adresse
2 Osloveien 134
203 Hadelandsveien 2
1 Osloveien 128

Poststed
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvilke eiendommer som er direkte berørt av tiltaket. For
nærmere opplysninger om den enkelte eiendom, henvises det til W-tegningene, som skal utarbeides
når kartforretning er gjennomført. Langs dagens E16 er det usikre eiendomsgrenser, og for å få laget
korrekte W-tegninger må det utføres grensesikring. Grensesikring skal i følge måleprogrammet være
klart innen 1.juni 2014.

8 Kostnad, Finansiering og Framdrift
8.1 Kostnadsoverslag

I vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 millioner
kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det derfor gjennomført en
kostnadsvurdering. Dette gav en anslått totalkostnad på 30 mill 2014-kr.
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8.2 Finansiering

Det søkes om investeringsmidler til tiltaket i NTP 2014 – 17.

8.3 Framdrift

Gjennomføring av tiltaket er prioritert, og anleggsarbeider vil sannsynligvis starte opp i 2015.

9 Medvirkning og Innspill
9.1 Medvirkning

Oppstart av planarbeidet for nytt Hønenkryss E16 x Fv241 ble i henhold til plan- og bygningelovens §
12-8 kunngjort i Ringerikes Blad 16.september 2013. Det er foretatt varsel om oppstart med brev
datert 11.september 2013, jfr § 12-8 i plan- og bygningsloven.
Det har vært tett kontakt med grunneiere, og det er gjennomført befaring hos grunneier som ønsket
det. Det er ikke gjennomført åpen kontordag i planprosessen.

9.2 Sammendrag av Merknader

Det kom inn 16 merknader til varsel om oppstart av planarbeidet med nytt Hønenkryss i Ringerike
kommune. Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene, samt Statens vegvesens kommentarer
til disse. I forbindelse med artikkel i Ringerikes Blad, datert 19.09.2013, ble det publisert en del
kommentarer fra leserne. Med mindre kommentarene også er sendt til forslagsstiller som innspill /
merknader via e-post eller vanlig postgang, omfattes de ikke av den formelle
reguleringsplanprosessen.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud Fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Ringerike kommune – fra oppstartsmøte

DATO
26.09.2013
07.10.2013 / 14.10.2013
08.10.2013
06.01.2014
06.09.2013

MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE
Jon Gulbrandsen
Rune Vamraak
Helge Hvalsmarken
Ringvold Frukt v/Ole Kristian Strande
Hønefoss taxi SA, v/Dag Frode Olsen
Leif Berger
Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin
Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen
Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie
Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald
Jorunn Helene Bakken Toft

DATO
18.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
24.09.2013
01.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
14.10.2013
22.10.2013

MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER:

1) Fylkesmannen i Buskerud
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Er positive til tiltak som skal gi bedre trafikksikkerhet. Ber om at det legges avgjørende vekt på
hensyn til myke trafikanter, og tilgjengelighet for kollektivtransport. Hensyn til barn og unges
interesser knyttet til trafikksikkerhet må vektlegges.
Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas i tilstrekkelig grad, samt at de miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven må vurderes. Støyutredninger må følge saken ved offentlig
ettersyn. Planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming, og disse forhold må
sikres i reguleringsbestemmelsene.
Ber om at prosjektet gjennomføres med minst mulig tap av dyrka mark, og at konsekvensene for
jordbruket framgår av planarbeidet.
Vegvesenets kommentar:
Eksisterende busslinjer opprettholder samme antall stoppesteder som i dag. Etablering av nye
holdeplasser vil utføres på omlegging av Fv.241, og eksisterende holdeplasser langs E16 flyttes
innenfor planområdet for tilpasning til rundkjøringen. Holdeplassene vil få eget venteareal, taktil
oppmerking og leskur. GS-veg forbindelse skal etableres for å ha tilknytning mellom de ulike
holdeplassene, og kobles til eksisterende GS-veg system i området. Krysningspunkter for myke
trafikanter skal etableres på utvalgte steder.
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir berørt
av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer støy enn
tillatt vil få tilbud om støydempende tiltak.
Gjeldende miljøkrav og rikspolitiske retningslinjer tas til følge.

2) Buskerud Fylkeskommune

Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er en fordel at registrering av
automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i
planprosessen. BFK vil tidligst kunne gjennomføre registreringen våren 2014.
De peker på eiendommen med Hønen Handel som har eldre, verneverdige bygninger, og ber om at
det tas hensyn til bygningene på denne eiendommen i planleggingen. BFK vurderer eiendommen til
å ha høy verneverdi.
Vegvesenets kommentar:
Bygningene som tilhører eiendommen ved Hønen Handel vil bestå.
Registreringsarbeid i felt for automatisk fredete kulturminner må gjøres i tett samarbeid med
berørte grunneiere og prosjekteier. Statens vegvesen imøteser endelig dato for når
registreringsarbeidet kan utføres.

3) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Viser til NGU sine løsmassekart som angir marine avsetninger i planområdet. Ber om at det i
planarbeidet må vurderes om det er kvikkleire i grunnen, og vurdere om det er fare for skred. Det
må ikke planlegges ny arealbruk i konflikt med etablerte eller planlagte kraftlinjer, trafoanlegg,
dammer, rørgater eller andre anlegg for energiforsyning og -overføring. NVE forventer økt
flomvannføring med minst 20% i små nedbørfelt og kystvassdrag. Dersom det planlegges tiltak som
berører vassdrag, må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for ev. vurdering etter
vannressursloven og vannforvaltningsforskriften. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er
blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.
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Vegvesenets kommentar:
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført geotekniske grunnundersøkelser. Resultater gir
ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett» inneholder heller ikke
registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende område. Geoteknisk
vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle geotekniske tiltak.
Tiltaket berører ikke vassdrag.

4) Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

Påpeker at nytt kryss vil medføre omdisponering av dyrka mark, og ber om at det i
høringsdokumentene særlig belyses følgende:
1) Hva er differansen på kostnadene ved å anlegge krysset med skråning vs. forstøtningsmur?
2) Hvor stort er arealet dyrka mark som blir omdisponert ved skråning vs. forstøtningsmur?
3) Vurdering og analyse for adkomst til Ringvold Fruktlager
4) Kartlegge trafikk inn/ut fra Ringvold fruktlager
5) Hvordan vil ny kryssløsning på virke de driftsmessige forholdene til Ringvold Frukt?
Vegvesenets kommentar:
1) Kostnader for etablering av forstøtningsmur i nytt Hønenkryss er ca kr. 900 000,-. Det skal
reguleres til forstøtningsmur.
2) Teoretisk forskjell på omdisponert areal ved skråning i forhold til forstøtningsmur er at det blir
en reduksjon av omdisponert areal på ca. 2800 m2 med forstøtningsmur. For å bygge en
forstøtningsmur er det nødvendig med en graveskråning som vil medføre midlertidig
beslaglegning av areal bak muren.
3) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det avdekket behov for kjøremåter, type kjøretøy og
nødvendig plass for oppstilling av vogntog og lastebiler i forbindelse med lasting og lossing av
varer ved fruktlageret. Statens vegvesen har utført sporingsanalyser og Ringvold Frukt har gitt
innspill og korreksjonerunderveis for å få til en hensiktsmessig løsning.
4) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt behov for inn og utkjøring ved lageret, hvor
lastebiler kommer fra og hvilken retning de skal etter lasting av varer/frukt. Direkte adkomst fra
E16 tilsvarende eksisterende situasjon er nødvendig, men med bedre sikringstiltak for alle
grupper av trafikanter.
5) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt kjøremønster for driftskjøretøy til de ulike
delene av frukthagens arealer. Det skal etableres egen adkomst for driftskjøretøy til bruk for
traktor i ny rundkjøring, tilpasset eksisterende driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom.

5) Ringerike kommune

Oppstartsmøte for detaljregulering – 386 E16 Hønenkrysset – med Ringerike kommune, Statens
vegvesen og grunneiere ble avholdt 06.september 2013. Ringerike kommune påpeker at det er viktig
med medvirkning i planprosessen, og da spesielt i forhold til Kirkeskolen, busselskapene og berørte
grunneiere. Kommunen peker på temaer som må vurderes i planarbeidet: trafikk, støy, lokal
overvannshåndtering, atkomstvei, grunnforhold, naturmangfoldloven, eksisterende vegetasjon,
landskapsbilde, estetisk utforming, universell utforming, eventuelle hensynssoner, avdekke
konfliktområder og kulturminner. Ringerike kommune er positive til planer om endring av krysset, da
det er et stort ønske om å bedre trafikkforholdene ved Hønenkrysset.
Vegvesenets kommentar:
Det har vært tett dialog med den største og mest berørte grunneieren, Ringvold frukt, gjennom
planprosessen. Kirkeskolen, busselskap og eier av Hønen Handel er informert og har fått opplysninger
om utviklingen i planarbeidet. Temaer som må vurderes er omtalt i reguleringsplanbeskrivelsen. For
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tema grunnforhold og støy er det utarbeidet egne fagrapporter. Dette vil også foreligge for
kulturminner.
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE:

6) Jon Gulbrandsen

Mener det bør bygges et kryss med bro eller undergang for biler som kommer fra Klekken og som
skal til Oslo. Dersom ikke dette går, bør lyskryss vurderes. Kan ikke se rundkjøring som et godt
alternativ.
Vegvesenets kommentar:
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og
syklende. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre
framkommelighet for kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Fordi rundkjøring eliminerer
venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett vurdert til den løsningen som imøtekommer
målene for prosjektet. Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram
gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten.

7) Rune Vamraak

Løsningen er jo rett og slett å lage en liten veistubb fra Klekken-sida av krysset og ned til veien på
samme sida av E16 ved Botilrud-krysset (noen få hundre meter i retning Oslo).
Vegvesenets kommentar:
Tas til etterretning.

8) Helge Hvalsmarken

Med trafikktrykket på E16 må dere planlegge med en planløs kryssløsning. Vedlagt 2 skisser med
planløs kryssløsning, og en skisse med rundkjøring plassert i eksisterende kryss.
Vegvesenets kommentar:
Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet. Rundkjøring plassert i
eksisterende kryss har vært vurdert. Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette
gjelder både gjennom rundkjøringen og på tilfartene. Ved plassering av ny rundkjøring der hvor
dagens kryss ligger vil stigningsforholdene bli 7%. Derfor er det valgt å planlegge for plassering av ny
rundkjøring over bakketoppen, da stigningsforholdene er betydelig bedre her.

9) Ringvold Frukt

Vi er bekymret over arealbeslag av våre beste områder, og henstiller at det blir så lite som mulig. Vi
krever at det benyttes støttemurer i stedet for vegskråninger for å minimere arealbehovet. Vi ber
Vegvesenet snarest antyde hvor stort arealbeslag det er snakk om fra oss. Framtidig adkomst til veien
er svært viktig for oss.
Vegvesenets kommentar:
Det er planlagt for støttemur langs Fv.241. Den 10.januar 2014 var tre representanter fra Statens
vegvesen på møte med grunneier hos Ringvold Frukt. Forslag til ulike løsninger for avkjørselssituasjon
ved Ringvold Frukt ble diskutert. Statens vegvesen utarbeidet flere alternative skisser for avkjørsel til
Ringvold Frukt, og skissene ble oversendt grunneier. Statens vegvesen fikk tilbakemelding fra
grunneier på akseptable og ikke akseptable alternativ, og det kunne deretter etableres en løsning for
implementering i reguleringsplanforslaget. Kjøremønster for drift av eplehagene var også en del av
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dette arbeidet. Det er planlagt driftsadkomst direkte ut i ny rundkjøring tilpasset eksisterende
driftsveger, og det skal etableres ny driftsavkjørsel til frukthagen i nord fra Fv.241. Det skal
opprettholdes driftsavkjørsel til frukthagen i syd-øst via ny avkjørsel ved Hønen Handel. Driftsvegene
er planlagt i samarbeid med Ringvold Frukt for å få til en hensiktsmessig driftsløsning.

10) Hønefoss Taxi SA

Har drøftet forslag til utbedring i styremøte 1.10.2013. Mener rundkjøring vil bedre trafikkflyt og
sikkerheten, men at de store trafikkmengdene i høytider, samt på morgen og ettermiddagen likevel
ikke vil bli optimal med rundkjøring. Optimal løsning vil være planfritt kryss, slik vedlagt skisse viser.
Vegvesenets kommentar:
Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, og vil redusere risiko for ulykker og
dermed bedre trafikksikkerheten. Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet.

11) Leif Berger

Er uenig i løsningen, mener rundkjøring vil gi kødannelse i bakken opp fra Botilrud. Foreslår å benytte
eksisterende planfrie kryss ved Botilrud, bygge ny fylkesveg 241 gjennom eplehagen og utvide krysset
ved Botilrud. Da vil trafikken gå nesten uhindret i byggeperioden.
Vegvesenets kommentar:
Med rundkjøring vil trafikk fra Fv.241 få vikeplikt for trafikk på E16 som kommer fra Oslo og skal i
retning Hønefoss. Trafikk i retning Hønefoss på E16 vil få vikeplikt for kjøretøy som kommer fra
Hønefoss og skal inn på Fv.241. Det er ikke aktuelt å koble sammen Fv.241 og Fv.158 ved å slå
sammen kryssene Botilrud og Hønenkryss i dette prosjektet. Ulemper for trafikanter i
anleggsperioden må påregnes, men skal ikke bli større enn nødvendig for forsvarlig utbygging.
Samtidig skal sikkerheten til enhver tid ivaretas for alle grupper.

12) Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin

Innspill med tegning av prinsippløsning for 2-plan kryss for Hønen på Norderhov.
Bakgrunnsargumenter for forslaget:
- skille mellom høy- og lavhastighetstrafikk
- mer flyt i trafikken i E16. mindre risiko for “stopp” på hovedveien
- økt kapasitet i krysset (ifm ny storskole på Tanbergmoen, 2017)
- samfunnsspørsmål. God langsiktig investering i fremtiden!
- trehuset rives. plass til rundkjøring nærmere eksisterende kryss
- tryggere trafikkbilde (motorkjøretøy, landbruksmaskiner og myke trafikkanter)
- mindre stress for sjåfører i kyssepunktet E16/Hadelandsveien
- mindre dyrket mark er nedlagt
- tryggere for arbeidstrafikk ifm eplehagen (krysser veien over ny tunnel)
- tryggere krysningsmuligheter for vilt (spesielt elg og rådyr)
Vegvesenets kommentar:
Statens vegvesen mener dette er en godt bearbeidet, oversiktlig og tydelig prinsippskisse for
trafikkens infrastruktur i området. Tanken om å skille høy og lavhastighetstrafikk er god, men det vil
ivaretas gjennom planarbeidet for etablering av ny trase for E16. Nytt Hønenkryss skal håndtere
fremtidens lokaltrafikk. Trehuset Hønen Handel er vurdert til å ha stor verneverdi, og skal i dette
prosjektet ikke rives. På lang sikt kan foreslåtte prinsippløsning med 2-plan kryss gi mindre tap av
dyrket mark. Prinsippløsningen med 2-plan kryss krever imidlertid en omfattende byggeperiode,
komplisert midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden med begrensede omkjøringsmuligheter,
store midlertidige arealbeslag for byggegrop til tunnel, samt et budsjett som er utenfor dette
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prosjektets rekkevidde. Statens vegvesen takker for innspill med prinsippløsning, men et slikt 2-plan
kryss vil ikke bli aktuelt i dette prosjektet.
13) Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen
Fokus på barnas sikkerhet. Elevene som kommer med buss fra Pytten / Haug må krysse FV 241 for å
komme over på gangvei til skolen. Bilistene som svinger av E 16 og opp FV 241 har en utfordring i at
de ikke ser skolebarna før de er halvveis ute i veien. Busslommen ligger relativt langt frem i krysset
og bilistene som svinger av E 16 har ofte stor fart inn på FV 241.
Den foreløpige tegningen til nytt Hønenkryss av 26.08.2013 ser ikke ut til å adressere noen av disse
problemene. Vi ønsker at et nytt Hønenkryss tar bedre hensyn til skolebarnas sikkerhet enn hva
tilfellet er i dag. I korte trekk:
1. I et nytt Hønenkryss skal ingen elever være nødt til å krysse FV 241. Dette kan løses ved gangbro
eller ved at bussen kjører slik at skolebarna blir satt av på riktig side i forhold til gangvei.
2. Gangveien fra Njardarhov / Ringåsen bør legges utenom busslommen på venstresiden av FV 241.
Eller i alle fall skilles av med autovern. Det er grunn til å annta at bilistene som kjører av E 16 mot FV
241 vil holde en enda høyere fart enn ved dagnes løsning
Vegvesenets kommentar:
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241 med undergang under E16 vil i forslag til nytt
Hønenkryss opprettholdes. Planen for nytt Hønenkryss er rundkjøring som skal bygges slik at
trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt
i krysset. Dette reduserer farten. Fv.241 legges om for tilpasning til ny rundkjøring, og Fv.241 vil
utformes med kurver/svinger inn mot rundkjøring, som bidrar til redusering av fart. Dagens
bussholdeplasser flyttes over til den omlagte delen av Fv.241, og det blir lengre avstand mellom
holdeplass og kryssområde. Det skal etableres opphøyet krysningspunkt med forsterket belysning for
gående som skal fra holdeplass og over til eksisterende gang- og sykkelveg. Det foreslås to slike
krysningspunkt, ett på den omlagte delen av Fv.241 i tilknytning til bussholdeplassene, og ett på den
gjenværende armen av Fv.241 hvor det er trafikk i en retning. Det skal settes opp rekkverk som fysisk
skille mellom motorisert trafikk og myke trafikanter.

14) Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie

En rundkjøring ved fruktlageret vil sikkert kunne fungere bra på sommeren, men vi frykter at
tungtransporten får problemer på vinterstid.
Dersom det blir kø foran rundkjøringen for nordgående trafikk vil det kunne medføre at tunge
kjøretøy må stoppe i Hønenbakken, og da kommer de ikke i gang igjen. Dette vil kunne skje hvis
mange i sørgående retning skal ta av mot Klækken og Åsa i rundkjøringen. Et forslag for å bedre
fremkommeligheten er å lage en en-felts veg ned gjennom eplehagen på østsiden av E-16. Disse må
da kjøre gjennom tunnelen i Botilrud og fortsette mot Oslo eller Helgelandsmoen. Dette vil ikke kreve
mer matjord enn den foreslåtte løsningen med rundkjøring ved fruktlageret.
Et annet forslag blir å lage tunnel under krysset, slik at de som kommer fra Klækken og skal ned
bakken, kommer rett inn på E-16 sørgående etter tunnelen. Det blir sannsynligvis den billigste
løsningen. Den tunellen må da gå under butikken på Hønen.
Vegvesenets kommentar:
Forslag til nytt Hønenkryss er å etablere rundkjøring over bakketoppen, tilpasset stigning på
eksisterende E16. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og vil eliminere
venstresvingebevegelse foran møtende trafikk. Kapasitet i kryss er avhengig av aktuell
trafikkbelastning og hvordan denne fordeler seg på ulike svingebevegelser. I følge
Trafikksikkerhetshåndboken har rundkjøringer større kapasitet enn vanlige vikepliktregulerte kryss og
signalregulerte kryss. Økningen i kapasitet skyldes både at kryssende og svingende bevegelser som
ofte medfører ventetid og kan hindre annen trafikk er fjernet i rundkjøringer og at trafikantene synes
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å godta mindre tidsluker i rundkjøringer enn i andre kryss. Til tross for at rundkjøringer fører til lavere
fart (Senneset, 1983), kan total passeringstid gjennom en rundkjøring bli redusert sammenliknet med
andre kryss. Ny kryssløsning med planskilt kryss, eventuelt tunnel, er ikke aktuelt i dette prosjektet.

15) Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald

Vil advare spesielt mot den rundkjøringen som planlegges i Hønenkrysset. Hevder generelt at
rundkjøringer på en gjennomfartsvei av denne type er svært uheldig. Rundkjøringer fører til flere
girskift, flere stopp og flere igangsettinger særlig for tungbiler. Dermed blir det større drivstofforbruk,
økt dekkslitasje, større miljøutslipp og mer støy. Eventuelle fotgjengerfelt i nærheten av
rundkjøringer vil også utgjøre en stor trafikkrisiko. I dette konkrete tilfellet vil rundkjøringen bety en
stopp på E16 i bakken ved Bottilsrud. Å ta i gang et 50 tonns vogntog i motbakke vinterstid er en
oppgave som nesten uten unntak skaper problemer, men på en strekning som har en ÅDT på 15-20
000 biler, hvorav anslagsvis 8-10% er tungbiler, er dette noe som vil medføre hyppig trafikkstans og
kaotiske tilstander for alle. Med de erfaringene vi har fra de seneste vintersesongene i området er
dette en hovedgrunn til at vi går mot den foreslåtte løsningen. Vårt lokallag i Hønefoss peker også på
at forslag til utformingen av rundkjøringen i Hønenkrysset vil gi store framkommelighets-problemer
for spesialtransport med lengde 23,5 meter.
Vegvesenets kommentar:
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og
syklende. Fordi rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett
vurdert til den løsningen som imøtekommer målene for prosjektet innenfor gitte budsjettrammer. Det
skal ikke være fotgjengerfelt i den planlagte rundkjøringen. Forslaget til plassering av rundkjøringen
er forbi bakketoppen i retning Hønefoss. Det ligger inne i forslaget et eget høyresvingefelt for trafikk
som kommer fra E16 syd og skal ta av til høyre inn på Fv241.

16) Jorunn Helene Bakken Toft

Jeg har to forslag, som jeg ikke har tenkt ut selv men lest i Ring.Blad:
1.
Sperre for innkjøring mot Klekken for sørgående trafikk. De kan kjøre ned til Botilrud og opp
igjen. Det er ganske trangt når det er fullt med biler i ventefila, og noen ganger sperrer de også vanlig
trafikk. De som kommer fra Klekken og skal mot Oslo vil få større mulighet til å komme seg ut,
spesielt når en del av nordgående trafikk tar av mot Klekken.
2.
Ny tilførselsvei fra Hønenkrysset til Botilrud for trafikk fra Klekken mot Oslo. Evt også for trafikk
fra Klekken mot Hønefoss.
Forslag 1 koster veldig lite (noen skilt), mens forslag 2 krever litt mer.
Vegvesenets kommentar:
Tas til etterretning.
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10 Reguleringsbestemmelser
Reguleringsbestemmelser E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386
Reguleringsbestemmelser til forslag til detaljreguleringsplan, Plan-ID 0605-386; E16
Hønenkrysset i Ringerike kommune.
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.05.2014
Dato for godkjenning (vedtaksorgan):

§1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.
Planen skal legge til rette bedre fremkommelighet for kjørende som skal foreta
venstresvingbevegelser, samt redusere risiko for ulykker i krysset.

§2 REGULERINGSFORMÅL
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5:
Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen)
1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr.1):
- Kombinert Bolig/forretning
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2):
- Kjøreveg (offentlig/ felles)
- Gang- og sykkelveg/fortau
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus
3. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5):
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag
4. Områdebestemmelser
- Midlertidig anleggsbelte
§ 3. HENSYNSSONER
Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jfr. PBL § 11-8a:
Sikringssoner:
- Frisikt (H-140)
§ 4. FELLESBESTEMMELSER
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.
4.1 Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7 nr.10)
1. Krav til veger, vann- og avløpsledninger
Tiltak skal være i samsvar med reguleringsplanen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås / tilplantes.
2. Avkjørsler
Eksisterende avkjørsel som må omlegges/ utbedres, skal være opparbeidet før eksisterende avkjørsel
stenges.
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3. Fortau, gang- og sykkelveg
Fortau, gang- og sykkelveg skal ferdigstilles samtidig med bygging av nytt Hønenkryss.
4. Kollektivholdeplass, plattform, lehus
Flytting av kollektivholdeplasser langs E16 med tilhørende plattform og lehus, og etablering av nye
kollektivholdeplasser langs Fv. 241 med tilhørende plattform skal ferdigstilles samtidig med bygging av
nytt Hønenkryss.
5. Før igangsettingstillatelse
Før utbygging skal det gjøres greie for håndtering av jordressursene. Matjordlaget fra jordbruksareal
(fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) som blir utbygd skal sikres videre bruk, primært til
jordbruksformål. Eventuell nydyrking må avklares i samsvar med ”Forskrift om nydyrking”.

4.2 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7 nr. 4)
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet for
biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende. Det skal tas ekstra hensyn til sikkerhet for myke
trafikanter, særlig skolebarn.
Forstøtningsmur langs Fv.241 skal ha utførelse i natursteinsmaterialer, og det skal legges vekt på
estetikk for ferdig oppsatt forstøtningsmur.
4.3 Avkjørsler
Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. I tilknytning til avkjørselen skal det være
mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller i felles adkomst. Forslagstiller påtar seg å
opparbeide ny avkjørsel med tilhørende atkomstveg hvis eksisterende avkjørsel og atkomstveg må
omlegges eller nedlegges som følge av planforslaget.
4.4 Kulturminner (PBL § 12-7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene i Buskerud varsles som
omtalt i lov om kulturminner §8 2.ledd.
4.5 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket.
Byggeplanen for anlegget skal redegjøre for behandling av overvann; både overflatevann og
drensvann.
4.6 Midlertidige anleggs- og riggområder
Midlertidige anleggs- og riggområder kan benyttes til anleggs- og riggområder så lenge
anleggsarbeidene pågår. Til anleggsbeltefor ny forstøtningsmur avsettes forsvarlig bredde til
graveskråning fra ytterkant ny forstøtningsmur på nordsiden. Til anleggsbelte for vegskråning på
nordsiden avsettes en så liten bredde som mulig for å berøre færrest mulig epletrær. Når
anleggsarbeidet er utført, skal arealene settes i stand til opprinnelig bruk. Bestemmelsene om de
midlertidige anleggs- og riggområdene opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra dette tidspunkt vil de
andre bestemmelsene i reguleringsplanen/ kommuneplanen for områdene gjelde. Anleggs- og
riggområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være minst mulig til
sjenanse for omgivelsene.
4.7 Støy (PBL § 12-7 nr. 3)
For anleggsfasen skal Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012, eller senere vedtatte
retningslinjer, for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet legges til grunn.
4.8 Grunnforhold/ geoteknikk
Geoteknisk kompetanse skal bidra ved byggeplanlegging og bygging.
§ 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr.1)
5.1 Boligbebyggelse / forretning
Områdene kan benyttes til kombinert boligbebyggelse / forretning.
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§ 6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2)
6.1 Kjøreveger
Områdene skal benyttes til offentlig kjøreveg. Offentlig kjøreveg skal belyses. Avkjørsler som legges
om eller justeres, skal etter ferdigstillelse være private veger. Gjelder også driftsavkjørsler.
6.2 Gang- og sykkelveg / fortau
Områdene skal benyttes til offentlig veg for gående og syklende. Områdene skal belyses. Det skal
ikke parkeres på områder avsatt til gang- og sykkelveg / fortau. Områdene skal tilpasses eksisterende
vegsystem for gående og syklende. Områdene skal kunne benyttes av servicekjøretøy knyttet til
vedlikehold, drift og snørydding. Det skal settes opp rekkverk langs gang- og sykkelveg der det er
nødvendig for sikkerheten.
6.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg
Områdene skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til veganleggets tekniske
infrastruktur, konstruksjoner, grøfter og lignende. Dersom det i avtale med grunneier blir enighet om
omdisponering av et definert areal på områdene annen veggrunn – tekniske anlegg, kan arealformålet
endres fra offentlig til privat.
Områder på Fv.241 avsatt til annen veggrunn – tekniske anlegg skal utformes som fartshump med
forsterket belysning.
6.4 Annen veggrunn – grøntareal
Området skal være offentlig, og benyttes til skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur
knyttet til veganlegget, grøntanlegg. Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en del av det
komplette veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og teknisk god utførelse med vekt på estetikk
og formgiving.
6.5 Kollektivholdeplass / Plattform / Lehus
Områdene skal være offentlig, og benyttes av kollektivkjøretøy og passasjerer. Gjeldene retningslinjer
for universell utforming skal legges til grunn for plassering av lehus og utforming av kollektivholdeplass
og plattform.
§ 7 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL § 12-5 nr 5)
LNFR-areal skal være område for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
§ 8 HENSYSNSONER (PBL § 12-6)
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for parkerte kjøretøy, sikthindrende vegetasjon,
gjerder, snø mm. slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

26
Side 473 av 704

Statens vegvesen
Region sør
Ressursavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-sor@vegvesen.no
vegvesen.no

Side 474 av 704

Trygt fram sammen

NOTAT
OPPDRAG

E16 Hønenkrysset

DOKUMENTKODE

313234-100-AKU-021213

EMNE

E16 Hønenkrysset - Trafikkstøy

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Statens Vegvesen

OPPDRAGSLEDER

Bernt Mikal Larsen

KONTAKTPERSON

Silje Island

SAKSBEH

Bernt Mikal Larsen

ANSVARLIG ENHET

2041 Sør Kristiansand
Spesialrådgivning

KOPI

SAMMENDRAG
I forbindelse med reguleringsplan og etablering av ny kryssløsning for Hønenkrysset (E16 / Fv 241) er det gjort en
vurdering av vegtrafikkstøy. Den nye kryssløsningen omfatter etablering av rundkjøring og flytting av dagens veglinje.
Det er gjort en sammenligning av trafikkstøy med dagens vegsystem og med nytt, framtidig vegsystem. For den
framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens hastighet samt for en situasjonen med redusert
hastighet inn mot rundkjøringen. Alle beregningene er gjort med trafikktall for år 2012.
Beregningene av framtidig situasjon med dagens hastighet på vegen viser at:
-

Støynivået øker med 2-3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39/ bnr 2 og gnr 40 / bnr 1)

-

Støynivået ved noen fasadepunkter for boligene i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker med 1 dBA. Utenfor de
fleste fasadepunktene av denne bygningen er støynivået uendret eller lavere

Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t, får man i hovedsak lavere støynivå
enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. Det er da forutsatt en strekning av 100 m langs E16 syd og nord for
ny rundkjøring med skiltet hastighet på 50 km/t.
Det vil være behov for tiltak for å innfri krav/anbefaling til støy, både på uteplasser og innendørs. Tiltakene vil
omfatte:
-

Innglassing av uteplass (vinterhage) eller etablering av lokal støyskjerm

-

Installering av balansert ventilasjonssystem

-

Montering av gode, lydisolerende vinduer

-

Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne

1.

Bakgrunn

I forbindelse med reguleringsplan og etablering av ny kryssløsning for Hønenkrysset (E16 / Fv 241)
er det gjort en vurdering av vegtrafikkstøy. Den nye kryssløsningen omfatter etablering av
rundkjøring og flytting av dagens veglinje. Multiconsult har fått i oppdrag å gjøre en sammenligning
av dagens vegsystem (0-alternativ) og situasjon med ny veglinje og ny kryssløsning. For den
framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens hastighet samt for en situasjon med
redusert hastighet inn mot rundkjøringen. Alle situasjoner er beregnet med trafikktall for år 2012.
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2.

Krav og retningslinjer

2.1

T-1442

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421. Retningslinjen er
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene
som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
T-1442 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.
I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner:
• rød sone (> 65 Lden), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
• gul sone (55 Lden – 65 Lden), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy.
Tabell 1. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier
Støykilde

Støysone
Gul sone

Vegtrafikk

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Lden er A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt med 5dB tillegg på kveld og 10 dB ekstra
tillegg på natt.
L5AF er A-veiet maksimalt lydnivå.
Nedre grenseverdi for gul sone, dvs. 55 Lden og 70 L5AF. Grenseverdiene for ekvivalent lydnivå Lden
gjelder støynivå midlet over ett år.
Ved etablering av ny støyende virksomhet eller bebyggelse anbefaler T-1442 Lden på 55 dBA som
grenseverdi på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Maksimalnivå (L5AF på høyst 70 dBA)
legges til grunn utenfor soverom i nattperioden. Grenseverdien for maksimalt lydnivå gjelder der det
er mer enn 10 hendelser pr. natt som overskrider grenseverdien.
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3.

Vegtrafikkstøy

Vegtrafikkstøy er beregnet for følgende 2 situasjoner:
•

0-alternativ (dagens vegsystem)

•

framtidig situasjon med ny veglinje og ny kryssløsning med rundkjøring

Den framtidige situasjonen er beregnet både med dagens hastighet samt med redusert hastighet (50
km/t) inn mot rundkjøringen.
Alle situasjoner er beregnet med trafikktall for år 2012. Dette er avklart per e-post med Statens
Vegvesen 12.11.13 hvor de skriver: «Med tanke på at prosjektet er løsning på akutt problem i dagens
situasjon, så antar vi det er tilstrekkelig å gjøre støyberegninger med dagens ÅDT verdier.»
Beregningsresultater for ekvivalent lydnivå Lden er presentert som støysonekart i en høyde 4 m over
bakken.

3.1

Trafikktall

3.1.1

Situasjonen i år 2012

Trafikktall (ÅDT-tall) er oppgitt av Statens Vegvesen v/ Silje Island.
Tabell 2: Trafikktall i år 2012

Veg

ÅDT

% andel
tungtrafikk

Fartsgrense
km/t

E16 – Sør for kryss

14 300

11

70

E16 – Nordvest for kryss

15 400

10

70

Fv 241

5 200

5

40

For begge situasjoner er det gjort beregninger av 2 scenarier for trafikken på Fv 241:
•

Scenario 1: 60% av trafikken på nordlig arm, og 40% av trafikken på sørlig arm

•

Scenario 2: 80% av trafikken på nordlig arm, og 20% av trafikken på sørlig arm

3.1.2

Døgnfordeling trafikktall

Prosentvis døgnfordeling er hentet fra veilederen til T-1442 utarbeidet av Miljøverndepartementet2
og er gjengitt i tabell 3. I dette tilfellet har en benyttet gruppe 1 som gjelder for riksveg og fylkesveg.
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Tabell 3: Prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet for de 3 gruppene

Periode

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Dag (07-19)

75 %

84 %

58 %

Kveld (19-23)

15 %

10 %

22 %

Natt (23-07)

10 %

6%

20 %

3.2

Beregningsresultater

Beregnet støysonekart er presentert i vedlegg 1-3:
•

Vedlegg 1A og 1B viser 0-alternativ (dagens veglinje), med trafikktall for år 2012

•

Vedlegg 2A og 2B viser planlagt, framtidig situasjon (ny veglinje og ny kryssløsning), med
trafikktall for år 2012 og dagens hastighet på E16

•

Vedlegg 3A og 3B viser planlagt, framtidig situasjon med trafikktall for år 2012 og redusert
hastighet (50 km/t) på en strekning av 100 m langs E16 syd og nord for rundkjøringen

Støysonekartene er vist i 4 m høyde.
I tabellen nedenfor er det gitt en oppsummering av støynivå utenfor mest støyutsatte etasje av de to
bygningene med boliger innenfor planområdet, både for dagens vegsystem og framtidig vegsystem
med ny kryssløsning.

Tabell 4. Oversikt over støynivå ved boliger i planområdet – Lden frittfeltsnivå, dBA

Gnr / Bnr

DAGENS
VEGSYSTEM

FRAMTIDIG
VEGSYSTEM

FRAMTIDIG VEGSYSTEM

(Dagens hastighet)

39/2, 40/1
39/203

3.3

(Redusert hastighet inn mot
rundkjøringen)

Scenario
1

Scenario
2

Scenario
1

Scenario
2

Scenario 1

Scenario 2

66-67

66-67

69

69

66

66

71

71

71

70-71

70

70

Vurdering av ny støysituasjon i forhold til dagens situasjon

Beregningene av vegtrafikkstøy for framtidig situasjon med dagens hastighet viser følgende:
•
•

Støynivået øker med 2-3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1)
Støynivået ved noen fasadepunkter for bygningen i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker
med 1 dBA. Utenfor de fleste fasadepunktene av denne bygningen er støynivået uendret
eller lavere

Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t for E16 inn mot
rundkjøringen, får man i hovedsak lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene.
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3.4

Tiltak ved boliger i planområdet

For framtidig situasjon (med dagens hastighet) har de to boligene støynivå om lag 70 dBA ved mest
støyutsatte fasade. Dette er et støynivå som vil kreve omfattende tiltak, for å innfri anbefaling på
uteplasser og krav innendørs i oppholdsrom. Nedenfor er det gitt en oppsummering av nødvendige
tiltak i de to bygningene med boligformål innenfor planområdet.
For bygningen som ligger midt i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203), må følgende støytiltak påregnes:
Innglassing av evt. uteplasser
Installering av balansert ventilasjonssystem
Montering av vinduer med Rw + Ctr med 38-39 dB
Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne

•
•
•
•

For eneboligen i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 /bnr 1) må følgende tiltak påregnes:
•
•
•
•

Innglassing av uteplass (etablering av vinterhage), eller lokal støyskjerming av annen
uteplass
Installering av balansert ventilasjonssystem
Montering av vinduer med Rw + Ctr på 36-37 dB
Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne

Tiltakene kan trolig reduseres for eiendom 39/2, 40/1 – dersom hastigheten på E16 skiltes til 50 km/t
inn mot rundkjøringen.

4.

Konklusjon

Beregningene av trafikkstøy for dagens vegsystem og situasjonen med ny kryssløsning, viser en
økning i støynivå på 2-3 dBA ved boligen i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1). For
leilighetsbygget som ligger i krysset (gnr 39 / bnr 203) er situasjonen uendret eller bedre, med unntak
av noen få fasadepunkter der støynivået øker med 1 dBA.
For å innfri anbefaling til støynivå på uteplasser og krav innendørs i oppholdsrom, vil det være
behov for relativt omfattende tiltak i de to bygningene:
•

Innglassing av uteplass, eller lokal støyskjerming

•

Installering av balansert ventilasjonssystem

•

Montering av gode, lydisolerende vinduer

•

Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne

Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t inn mot
rundkjøringen, får man i hovedsak lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene.
Tiltak på eiendom 39/2, 40/1 vil da kunne reduseres.
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Vedlegg 1A
Lydnivå Lden i dB(A)
Beregningshøyde: 4 m over terreng

Hønenkrysset - Dagens vegsystem
Støysonekart - Scenario 1 for Fv 241

55 <= ... < 65 dB(A)
65 <= ... < 90 dB(A)
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Vedlegg 1B
Lydnivå Lden i dB(A)
Beregningshøyde: 4 m over terreng

Hønenkrysset - Dagens situasjon
Støysonekart - Scenario 2 for Fv241

55 <= ... < 65 dB(A)
65 <= ... < 90 dB(A)
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Vedlegg 2A
Lydnivå Lden i dB(A)
Beregningshøyde: 4 m over terreng

Hønenkrysset - Ny kryssløsning
Støysonekart - Scenario 1 for Fv241

55 <= ... < 65 dB(A)
65 <= ... < 90 dB(A)
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Vedlegg 2B
Lydnivå Lden i dB(A)
Beregningshøyde: 4 m over terreng

Hønenkrysset - Ny kryssløsning
Støysonekart - Scenario 2 for Fv241

55 <= ... < 65 dB(A)
65 <= ... < 90 dB(A)
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Vedlegg 3A
Lydnivå Lden i dB(A)
Beregningshøyde: 4 m over terreng

Hønenkrysset - Ny kryssløsning
Støysonekart - Scenario 1 for Fv241

55 <= ... < 65 dB(A)
65 <= ... < 90 dB(A)
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Vedlegg 3B
Lydnivå Lden i dB(A)
Beregningshøyde: 4 m over terreng

Hønenkrysset - Ny kryssløsning
Støysonekart - Scenario 2 for Fv241

55 <= ... < 65 dB(A)
65 <= ... < 90 dB(A)
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VEDLEGGSOVERSIKT
Bilag 1A: Tegningsforklaring
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000
Bilag 3: Borpunktoversikt

Tegn. 01: Oversiktskart
02: Tverrprofil 20, hull 5
03: Tverrprofil 30, hull 5
04: Tverrprofil 80, hull 4
05: Tverrprofil 90, hull 4
06: Tverrprofil 140,hull 3
07: Tverrprofil 150, hull 3
08: Tverrprofil 240, hull 2
09: Tverrprofil 250, hull 1 og 2
10: Tverrprofil 260, hull 1
11: Tørrsteinsmur med armerte
bakfyllmasser, prinsippskisse

Målestokk
1:1000
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
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1 INNLEDNING/ORIENTERING
Etter oppdrag fra «Plan og prosjektering» ved Silje Island har Vegteknisk seksjon i Region Sør
utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for planprosjektet E16
Hønenkrysset, ny rundkjøring.
Grunnforholdene i planområdet består av tynt dekke av løsmasser over berg. Planlagte tiltak gir
relativt små terrenginngrep og det inngår ikke konstruksjoner bortsett fra en foreslått
tørrsteinsmur langs ny Fv241 .
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER
Det er fra tidligere utført noen grunnundersøkelser i planområdet. Disse grunnundersøkelsene
er framlagt i vår rapport Fd416A nr.1 «Rv241 Hønen-Åsavegen» av 23.09.94.
I den grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt hensyn
til i vår nye rapport.
Det henvises ellers til denne rapporten for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 6 totalsonderinger, samt opptak av 3 representative prøveserier med naver. Undersøkelsene er utført i november 2013.
Fra tidligere er det i alt utført 4 dreietrykksonderinger og en enkelsondering samt tatt opp en
representativ prøveserie.
Alle de nye boringene er innmålt med GPR/ totalstasjon. Benyttet koordinatsystem er
grunnrissystem(x,y) Euref89 UTM32 og høydereferansesystem(z) NN1954.
En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige boringene framgår av bilag 3.
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskart, tegn. 01.
Prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i Skien med hensyn til korngradering og
vanninnhold samt humusinnhold.
Resultatene fra totalsonderingene og analyseresultatene fra prøveseriene framgår av de aktuelle
tverrprofilene i tegn. 02 til 10.
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4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
4.1 Geoteknisk prosjektklasse
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2:
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” er konsekvens-/pålitelighetsklasse
(CC/RC) satt til klasse 1. Dette medfører at det skal benyttes kategori 1 som geoteknisk
kategori for dette prosjektet. Kontrollklasse er satt til grunnleggende (B) kontroll.
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i
rapporten.
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk
kategori og følgende tabell:
Kontroll av

1

Utførelse

Inspeksjon, enkle
kvalitetskontroller, kvalitativ
bedømmelse

Grunnforhold

Befaring, registrering av jord og
berg som avdekkes ved graving

Grunnvann
Byggeplass
Overvåkning

Dokumentert erfaring
Ikke krav til tidsplan
Enkel, kvalitativ kontroll

Geoteknisk kategori
2

3
Tilleggsmålinger der det er aktuelt:
- av grunn og grunnvann,
- arbeidsrekkefølgen,
Grunnens egenskaper,
- materialenes kvalitet,
arbeidsrekkefølge,
- tegninger,
konstruksjonens oppførsel
- avvik fra prosjektering
- resultat av målinger,
- observasj. av miljøforh.
- uforutsette hendelser
Ekstra undersøkelser av jord og berg
Kontroll av egenskap til jord og
som kan være viktige for
berg i fundamentnivå
konstruksjonen
Observasjoner/målinger
Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport
Måling av bevegelser på utvalgte
Måling av bevegelser og analyser av
punkter
konstruksjon

4.2 Generelt
Grunnundersøkelsene gir ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt
«Skrednett» inneholder heller ikke registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i
omkringliggende område.
Alle skjæringer kan tas ut med helling 1:2 men må tilsåes raskt for å hindre erosjon. Dersom
det påvises vannuttrekk ved uttak av skjæringene må skjæringsoverflaten her erosjonssikres
med for eksempel grus i 0,5m tykkelse på filterduk.

4.3 Rundkjøring
Oversiktskart:
Borprofil:

tegn.01
tegn.02, hull 6

4.3.1 Grunnforhold
Det er foretatt en totalsondering og en prøveserie i hull 6. Prøveserien viser humusholdig
sand/silt og tørrskorpesilt ned til 1,0m dybde. Videre ned til 2,0m dybde er det tørrskorpe av
humusholdig siltig leire, siltig/leire fra 2,0 til 3,0m dybde, og humusholdig silt/leire videre ned
til prøveslutt på 3,8m dybde. Humusinnholdet er målt inntil 3,6% og vanninnholdet ligger
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mellom 8 og 19%. Korngradering av massene viser telegruppe T4. Totalsonderingen viser fast
til meget fast lagrede masser ned til antatt berg i 3,9m dybde.

4.3.2 Stabilitetsforhold
Planlagte inngrep er minimale og krever ikke stabiliserende tiltak ved angitte grunnforhold.

4.3.3 Setningsforhold
Planlagte inngrep er minimale og krever ikke setningsreduserende tiltak ved angitte
grunnforhold.

4.4 Mur langs ny Fv241, fra rundkjøring til profil 55
Oversiktskart:
Tverrprofil:

tegn.01
tegn.02 og 03, profil 20, hull 5

4.4.1 Grunnforhold
Det er foretatt en totalsondering i hull 5 som viser fast til meget fast lagrede masser ned til berg
på 4,7m dybde. Prøveserien i samme hull viser humusholdig sand/silt ned til 1,0m dybde. Fra
1,0 til 2,0m dybde er det tørrskorpe av siltig leire, fra 2,0 til 3,0m dybde tørrskorpe av siltig
leirig sand, fra 3,0 til 4,0m dybde sand/silt, og videre ned til prøveslutt i 4,7m dybde er det
sand. Humusinnhold er målt inntil 2,3% og vanninnholdet ligger mellom 11 og 19%.
Korngradering av massene viser telegruppe T4.

4.4.2 Mur, fundamenteringsforhold
Det er planlagt mur på strekningen fra og med rundkjøringen og fram til profil 55 langs venstre
side av ny Fv241. Muren foreslås utført som tørrsteinsmur med halvmetersblokk samt med
armerte bakfyllsmasser som vist på prinsippskisse tegning 11. Muren blir inntil 3-4m høy.
Grunnen til at det foreslås bruk av jordarmering er at området bak muren skal trafikkeres av
landbruksmaskiner.
Muren fundamenteres i utgangspunktet på stedlige løsmasser og isoleres i sålen, men da det er
grunt til berg i området kan man stedvis komme ned på berg i fundamenteringsnivå eller over
dette. Det pigges i så fall ut en jevn flate og muren direktefundamenteres på berg uten
isolasjon.

4.5 Profil 55-200, ny Fv241
Oversiktskart:
Tverrprofil:

tegn.01
tegn.4-7, profil 80, 90, 140 og 150, hull 3 og 4

4.5.1 Grunnforhold
Det er foretatt to totalsonderinger i hull 3 og 4, samt tatt opp en prøveserie i hull 4.
Totalsonderingene viser løsmasser med varierende lagringsfasthet fra et løst lagret topplag til
meget faste masser i dybden. Antatt berg er påtruffet i 2,6 og 4,0m dybde.
Prøveserien i hull 4 viser humusholdig silt/sand ned til 1,0m dybde. Videre ned til 1,6m dybde
er det sand/silt/leire, fra 1,6 til 2,0m dybde humusholdig siltig sandig leire, fra 2,0 til 3,0m
dybde siltig leirig sand og fra 3,0 til prøveslutt i 3,8m dybde er det humusholdig
grus/sand/silt(morene). Humusinnholdet er målt inntil 2,4% og korngradering av massene viser
telegruppe T4. Planlagt veg blir liggende om lag i nivå med eksisterende terreng eller i grunn
skjæring.
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4.5.2 Stabilitetsforhold
Skjæringen tas ut som spesifisert i kap.4.2. Det blir hovedsakelig løsmasseskjæring, men da det
er forholdsvis grunt til berg, kan det ikke utelukkes at man vil påtreffe berg ved uttrauing og
uttak av grøfter og skjæring.
Planlagt veg krever ikke stabiliserende tiltak.

4.5.3 Setningsforhold
Planlagt veg vil ikke kreve setningsreduserende tiltak.

4.6 Profil 200-290, skjæring og fylling
Oversiktskart:
Tverrprofil:

tegn.01
tegn.08-10, profil 240, 250 og 260, hull 1 og 2

4.6.1 Grunnforhold
Det er foretatt to totalsonderinger som viser fast til meget fast lagrede masser ned til antatt berg
i 0,5 og 1,2m dybde.
Planlagt veg vil gå i skjæring/ fylling på strekningen.
Planlagt skjæringen på venstre side blir om lag 3m dyp, og fyllingen på høyre side om lag 3m
høy. Da det er grunt til berg i området vil man komme ned i berg ved uttrauing og etablering av
grøft/ skjæring.

4.6.2 Stabilitetsforhold
Skjæringen kan tas ut som beskrevet i kap.4.2. Det vil bli delvis løsmasse- og bergskjæring.
Vegetasjonslaget må fjernes i fyllingsområdet.
Det er ikke behov for stabiliserende tiltak for planlagt veg.

4.6.3 Setningsforhold
Utover fjerning av vegetasjonslaget under fyllingen, som beskrevet i forrige avsnitt, vil det ikke
være behov for setningsreduserende tiltak.

5 VIDERE ARBEIDER
Det vurderes å ikke være behov for ytterligere geotekniske vurderinger bortsett fra å utføre en
detaljprosjektering av muren fra rundkjøringen til profil 55 langs planlagt Fv241.

6 REFERANSER
Tidligere utgitt rapport: Fd416A nr.1 «Rv241 Hønen-Åsavegen» av 23.09.94.
Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-1+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.
Del 1: Allmenne regler.
Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-2+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.
Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver.
Statens vegvesen (2005): Laboratorieundersøkelser. Håndbok 014
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SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBERGLIA
BOLIGOMRÅDE
Arkivsaksnr.: 11/330

Saksnr.:
73/14
/
/

Arkiv: REG 356

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.06.2014

Forslag til vedtak:

1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr 28301 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes av
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.

Sammendrag
Hensikten med detaljreguleringa er å tilrettelegge for utbygging av rundt 100-130 nye
boliger i planområdet, samt muligheter for å etablere en barnehage. Atkomst til
planområdet er lagt fra rundkjøringa ved Ringerike sykehus via Arnegårdsveien. I
forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 17 merknader,
hvorav Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) og Statens vegvesen (SVV) fremmet innsigelse til
forslaget. For å løse innsigelsene har det blitt utført videre undersøkelser, for å gi klarhet i
spørsmålene innsigelsene var rettet mot. Planforslaget er endret på grunnlag av dette, og
innsigelsene er nå trukket. Det har også vært dialog med naboer om framføring av vei og
mulige støytiltak langs Arnegårdsveien. Planen foreslås vedtatt før kommunedelplanen på
grunn av utfordringer i den overordnete planen, blant annet knyttet til finansiering av
infrastruktur. Det er også innsigelser knyttet til kommunedelplanen som forsinker utvikling i
Tanberglia. Forslagsstiller må i tillegg bestille utgravinger av kulturminner etter at planen er
vedtatt. Rådmannen anser at prosjektet er et positivt tilskudd til byens tilfang av boliger,
med en tett bebyggelse, nærhet til sentrum, utsikt og gode solforhold.

Tidligere behandlinger og vedtak
HMA vedtok oppstart av planen 14.2.2011. sak 17/11
Planforslag til 1.gangs behandling ble behandlet i HMA 3.12.2012 og vedtatt lagt ut til
høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 4.12.2012. Høringen ble varslet i Ringerikes
blad 15.12.12 og lå ute til offentlig ettersyn fram ti l4.2.2013.
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Bakgrunn
Området Krakstadmarka ble i 1999 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens
arealdel. Kommunedelplanen for Krakstadmarka som for alvor startet opp i 2007, fikk sitt
planprogram vedtatt i 2010 og ble 1.gangs behandlet i 2012. Krakstadmarka hadde høy
prioritert fordi området har en gunstig beliggenhet i forhold til Hønefoss sentrum.
Detaljplan for Tanberglia boligområde skulle opprinnelig behandles samtidig med
kommunedelplanen for å sikre helhet og sammenheng mellom overordna plan og
detaljplan. I tillegg skulle utredninger sikre at alle områdene i kommunedelplanen skulle
bidra likt med kostnader til felles infrastruktur.
På bakgrunn av utredninger gjennomført av Cowi og FAVEO 2012-2013 om nødvendig
infrastruktur og kostnader knyttet til kommunedelplanen, har det imidlertid vist seg at
kostnadene har kommet på et nivå slik at hverken offentlig eller privat finansiering av
tiltakene foreløpig kan tilrås. Det arbeides videre med kommunedelplanen og finansiering
av infrastruktur. Dette gjelder bl.a bru fra Ringeriksgata og over mot Krakstadmarka.
Tanberglia er mindre avhengig av planlagt veiforbindelse i kommunedelplan for
Krakstadmarka til sentrum. Det er omtrent like lang avstand til sentrum via
Arnegårdsveien/Hvervenkastet, som det vil være med en etablert bruforbindelse fra
Krakstadmarka.
Statens vegvesen hadde opprinnelig et krav om at kommunedelplanen skulle behandles
først, og reguleringsplanen skulle bli behandlet senere. Dette kravet har Statens vegvesen
gått tilbake på slik at detaljregulering Tandberglia kan behandles.

Tidligere behandlinger og vedtak
HMA vedtok oppstart av planen 14.2.2011. (sak 17/11)
Planforslag til 1.gangs behandling ble behandlet i HMA 3.12.2012 (sak 149/12) og vedtatt
lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 4.12.2012 (sak 263/12). Høringen
ble varslet i Ringerikes blad 15.12.12 og lå ute til offentlig ettersyn fram til 4.2.2013.

Beskrivelse av saken

Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
-

Plankart "356-Tandberglia Boligområde" merket 2.gangs behandling
Forslag til reguleringsbestemmelser datert 19.05.2014 merket 2.gangs behandling

-

Planbeskrivelse datert 19.05.2014 , merket 2.gangs behandling.

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse.

Gjeldende planer
Området er ikke tidligere regulert.
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Gjeldende overordnet plan er kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007.
Området er avsatt til fremtidig boligområde.
Planbestemmelsene til kommunedelplanen krever at det etableres ny adkomst til området
før byggeområdet i Hønefoss Øst kan bygges ut. Rådmannen anser at forholdet er ivaretatt
gjennom at eksisterende vei utbedres for å håndtere trafikkøkningen planlagt bebyggelse i
denne planen kan tilføre.
Planområdet grenser til reguleringsplan nr. 217 SLHK Dalsbråten (Høgskolen) der det er
samtidig områderegulering av Høyskoleområdet.
Planområdet omfatter også Arnegårdsveien mot rundkjøringa ved fylkesveien og berører
derved følgende planer:
Reg.pl. 17 Lia ved Arnegård, attestert 18.09.1953
Reg.pl. 107 Ringerike Sykehus, vedtatt 28.10.1976
Reg.pl. 283-01 Sykehusområdet, vedtatt (med endring) 11.11.2008
Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike Sykehus, vedtatt (med endring)
14.05.2001
Reg.pl. 183 Konglefaret m.m. vedtatt 24.09.1987
Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering, vedtatt 13.12.2012

Innspill og merknader til offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.12.2012-4.2.2013. I samme periode
ble planforslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 17 uttalelser. Disse følger som
vedlegg til saken. Sammendrag av uttalelsene med forslagstillers og rådmannens
kommentarer er referert i vedlegg 5.
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:
1. Rekkefølgebestemmelse om at gangveg og belysning vil bli ferdigstilt samtidig med
atkomstvegen.
2. Støytretningslinjene avvikes ikke. Boliger langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien
gir tilbud om støytiltak før boligfeltet tas i bruk (rekkefølgebestemmelse).
3. Sandlekeplasser skal bygges innen de ulike delfeltene slik at det ikke blir mer enn 50
m fra hver bolig.
4. Naturpreg og vegetasjon i bekkeområder beliggende i grønnstrukturene, men ikke
der disse er definert som uteoppholdsareal knyttet til boligene (AU1-2).
5. Det er tegnet inn busstopp i Arnegårdsveien/Tandbergmoveien samt snuplass for
buss i Tandbergmoveien. Bestemmelsene er endret iht. dette.
6. Det avsettes områder/tomter for transformatorkiosker og det settes krav om at
situasjonsplanene for hvert enkelt felt skal ha felles plass for renovasjon.
7. I grøntområdene åpnes det for å bygge fordrøyningsbasseng for overvann.
8. Vegene i feltet justeres mht. kurveutvidelser.
9. Det knyttes bestemmelser til gang-/sykkelvegene/fortauene GS7-12 langs
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien.
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10. Maksimal byggehøyde er hevet i BK1-11 fra 7,5 til 8m. For BK4 er maksimal
byggehøyde hevet fra 7,5 til 8,5m. Det er tilføyd en bestemmelse for område BK 4
om at maksimal kotehøyde ikke må overstige 158 m. Dette for å sikre at
eksisterende bebyggelse ikke mister utsikt.

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.
Innsigelser
Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen fremmet innsigelser til planforslaget ved
offentlig ettersyn.
Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelser grunnet manglende ivaretakelse av forhold
knyttet til støy, bekkedrag, energiforsyning og sandlekeplasser.
Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget grunnet manglende forankring i
overordnet plan.
Forholdene innsigelsene er rettet mot er vurdert nærmere og har medført endring av
planforslaget slik at det ivaretar hensynene bedre. Innsigelsene er som følge av dette
trukket.

Forhold til planer under arbeid
Kommunedelplan Krakstadmarka
Planområdet er innenfor avgrensningen av kommunedelplan for Krakstadmarka (oppstart
vedtatt 21.04.2009). Planarbeidet skal ta utgangspunkt i planprogrammet som ble
utarbeidet og vedtatt brukt for kommunedelplanen. Det er viktig at det samarbeides godt
med representanter for resterende områder av Krakstadmarka for å sikre at de velges
løsninger som ikke senere vil hindre utvikling av bakenforliggende områder. Dette kan for
eksempel dreie seg om kapasitet på vei og ledningsnett og bør sikres gjennom
utbyggingsavtaler for anlegg som skal overtas av kommunen. Det antas at igangsetting av
bygging i Tanberglia vil være en pådriver for videre utvikling av nærliggende boligområder.
Kunnskapspark Ringerike HBV (tidligere HIBU)
Høyskolen er i prosess for å endre høyskoleområdet slik at dette blir mer attraktivt og få et
klarere campus-preg. Studentboliger utgjør en viktig del av utviklingen. Begge planene tar
sikte på å opparbeide stier og gangforbindelser som knytter dem sammen. Tanberglia vil
kunne være et attraktivt bosted også for studenter og ansatte, og kan samtidig føre til økt
aktivitet og et mer sentralt preg for høyskoleområdet.
Skoleutredningen
Planområdet vil kunne sogne til Eikli skole og Kirkeskolen.
I saken om etablering av ny skolestruktur med sammenslåing og nyetablering av skoler er
plasseringen av en fremtidig storskole fastsatt til Benterud eller et område i nærheten.
E16/ Hønenkrysset.
Det foregår et planarbeid rundt ombygging av E16 mot Oslo. Konsekvensene av dette for
planen er vanskelig å anslå før valg av trasè er gjort. Detaljregulering for utbedring av
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Hønenkrysset er nå lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen. Dette vil kunne
medføre mulighet for endrede atkomstforhold ved senere utbygging av boligområder i
Krakstadmarka.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i
hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Det aktuelle området omfattes ikke av
Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss, men planforslaget legger opp til gang
og sykkelveier langs og i planområdet. Det arbeides nå videre med kommunedelplan for
Krakstadmarka. Status for planen er at vegvesenet og Fylkesmannen opprettholder sine
innsigelser til plan. Det arbeides nå videre med å imøtekomme kravene fra de regionale
myndighetene.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, ligger til grunn
for vurderingen av naturmangfoldet. Det er ikke registrert arter som er spesielt sårbare
eller truet av utryddelse. Området innenfor planen tilhører et av de områdene i
Krakstadmarka som er minst artsrike.
Rådmannen ser behovet for å sikre at tiltak i området ikke skal bidra til å forringe
vannkvaliteten vesentlig i bekkedraget i AU2. For å imøtekomme hensynet til bekkedraget
foreslås bestemmelsen §1.5.2 tillagt at område" AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å
tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke
bidrar til forurensning av bekkedraget." Det anses at nytteverdien ved tilrettelegging for
bruk av området overstiger de naturmessige endringene planen tilrettelegger for. Det er
videre lagt inn hensynssone med tilhørende bestemmelse for områdene nær AU2.

Økonomiske forhold
Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av
kostnader knyttet til infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.
Avløpssituasjonen i området er relativt enkel, med en kommunal hovedledning gjennom
området som utbyggingen kan kople seg på. Det er forutsatt at denne tilknytningen
finansieres via kommunale gebyrer. Det bør i utbyggingsavtalen avtales dimensjonering og
kapasitet på ledningsnettet, slik at det er mulig å knytte Tanberglia til et større
hovedledningsnett når Krakstadmarka bygges ut videre.
Renseanlegget på Monserud nærmer seg kapasitetsgrensa. Planen legger ikke opp til noe
bidrag til finansiering av dette, men det forutsettes bidrag via gebyrer.
For hele kommunedelplanen Krakstadmarka er de samlede kostnadene til nytt
høydebasseng og forsterkning av ledningsnettet estimert til 63 mill.kr. eks mva. Det er
forutsatt at kommunen dekker kostnadene til vann og at det finansieres gjennom
avgiftssystemet.
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Jordvernhensyn
Planområdet berører ikke dyrket areal og ligger innenfor områder som er avklart til
boligformål i kommuneplanen.
Grunnforhold
Grunnforhold har vært utredet i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen. Viser
til planbeskrivelsens kapittel 6.10 om geologi/grunnforhold. Det er ikke påvist kvikkleire,
men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består hovedsakelig av siltig leire
med sand og siltlag. Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene.

Rådmannens vurdering
Tanberglia er en del av Krakstadmarka som lenge har ligget inne som et potensielt område
for utvikling av sentrumsnære boliger. Rundt Hønefoss er det store områder med dyrket
mark som er viktige å bevare av hensyn til kulturlandskapet og i henhold til sentrale
retningslinjer. Krakstadmarka er det siste store ubebygde området nær Hønefoss som ikke
beslaglegger jordbruksareal i stor skala. Som følge av utredning om byggbarhet har det blitt
klart at terrenget begrenser utbyggingsområdene slik at det vil være hensiktsmessig med en
relativt høy utnyttelse i gjenværende utbyggingsområder. Tett bebyggelse vil være gunstig
for på sikt å danne grunnlag for ulike tilbud og bidrar til mindre utslipp av klimagasser ved
at flere kan benytte andre fremkomstmidler enn bil. Tett bebyggelse gir også mindre behov
for beslag av areal som i dag nyttes til andre formål.

Estetiske hensyn
Området som reguleres ligger høyt og synlig fra byen. Dette gjør at estetiske hensyn må
vektlegges spesielt. En oppbrytning av bebyggelsen gjennom variasjon i bygningstype og
størrelse vil bidra til at det utbygde området vil virke mindre dominerende. Utforming og
fargevalg må vektlegge visualisering av tiltaket slik at man får grunnlag for å vurdere
estetiske konsekvenser ved byggesaksbehandlingen.

Bomiljø / barns oppvekstsvilkår
Tette bomiljø gir korte avstander og mulighet for barn til å ha sosial kontakt utenom
organisert aktivitet. Etablering av gode og trygge gangforbindelser gjør at barn i større grad
selv kan bestemme sosial deltakelse. Planområdet er ikke bundet av eksisterende anlegg i
særlig grad og forholdene ligger godt til rette for å lage gode løsninger.
I områdene rundt boligområdene vil det være betydelige grønne områder som kan egne seg
for lek. Samtidig kan det være en utfordring å få til tilstrekkelige lekearealer der disse
opptar bebyggelig grunn.
Gode arealer for lek og samvær ute skal vektlegges.
Området ligger nært idrettsanlegg og friluftsområdet Schjongslunden i luftlinje. Det er i dag
ingen god forbindelse mellom områdene og en etablering av dette på sikt vil bidra svært
mye for tilgangen til idrettsanleggene. I planene for Kunnskapspark Ringerike arbeides det
med en gangforbindelse fra høyskoleområdet til Schjongslunden. Det skal opparbeides
lekeplasser i planområdet etter kommunens retningslinjer. Det er satt krav til nærlekeplass
og områdelekeplass for planområdet. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal
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utearealene være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles
vinters tid, bør utearealene ferdigstilles senest nærmeste 1. mai etter at midlertidig
brukstillatelse er gitt.

Infrastruktur
Tanberglia boligområde vil ha eneste atkomst via Arnegårdsveien. Ved videre utbygging i
kommunedelplanen må det vurderes flere atkomstalternativer for å binde sammen de ulike
delene i Krakstadmarka. Regulering av Hønenkrysset åpner muligheten for atkomst også
mot Lisletta ved senere utbygging av større deler av kommunedelplanen.
Rådmannen anser at prinsippet om lik fordeling av infrastrukturkostnader i
kommunedelplanen er ivaretatt, ettersom kostnadsberegningene viser at kostnadene ved å
oppgradere infrastruktur til detaljplanen er på et nivå som tilsvarer dennes andel av
totalkostnadene ved utbygging av infrastrukturen innen kommuneplanområdet.
Grønnstruktur
Planområdet vil være omgitt av grønne områder. Grøntområdene er til dels bratte og
tilgjengeligheten til disse samt turstier må kartlegges for å sikre muligheten for bruk av
gjenværende areal til friluftsformål..

Universell utforming
Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer om universell utforming. Terrenget i
planområdet er av en slik art at det vil være utfordrende å lage gode løsninger i tråd med
prinsippene for universell utforming over alt. Det må derfor noen steder legges til rette for
alternativer der full tilgjengelighet ikke er mulig å oppnå

Samlet vurdering
Rådmannen anbefaler at detaljplanen vedtas før kommunedelplanen slik den nå foreligger,
for å sikre framdrift og videre utbygging. Området som ønskes regulert ligger også sentralt i
forhold til en fremtidig utvikling av Hvervenmoen og er gunstig plassert med tanke på
pendling til Osloområdet. Dette kan også være et viktig bidrag til å skyte fart i utviklingen i
de øvrige områdene i Krakstadmarka. Arbeidet rundt kommunedelplan for Krakstadmarka
og detaljplan for Tanberglia boligområde er grundig utredet i forhold til en rekke
problemstillinger. Dette første byggetrinnet vil i liten grad bidra til økt belastning på krysset
Arnegårdsveien x Osloveien. Arnegårdsveien vil imidlertid få en økt trafikkmengde med
tilhørende støybelastning. Arnegårdsveien skal rustes opp av tiltakshaver med støytiltak,
breddeutvidelse og fortau. Planen vil påføre kommunen kostnader i forhold til infrastruktur
og renseanlegg. Samtidig tilfører planen attraktive boligområder i Hønefoss syd, som bidrar
til å styrke bostedsattraktivitet, sysselsetting og inntekter.
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Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Forslag til plankart del 1, datert 12.11.2012
Forslag til plankart del 2, datert 12.11.2012
Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.05.2014
Planbeskrivelse med KU, datert 19.05.2014
Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart, med rådmannens
kommentarer, datert 22.05.2014.
6. Uttalelse fra naboer, internt i kommunen, samt andre innspill ved offentlig ettersyn
04.02.2013
7. Brev fra Buskerud Fylkeskommune, datert 4.4.2013
8. Brev fra Statens vegvesen, datert 18.03.2011
9. Innsigelse fra Statens vegvesen, datert 08.02.2013
10. Trekking av innsigelse fra Statens vegvesen, datert 15.05.2014
11. Innsigelse fra Fylkesmannen, datert 18.01.2013
12. Trekking av innsigelse fra Fylkesmannen, datert 14.05.2014
13. Trafikkanalyse fra Asplan Viak, datert 08.05.2014
14. Trafikk og kostnadsvurderinger Krakstadmarka fra Cowi, datert 11.12.2013
15. Kostnadsvurderinger vann – og avløp Cowi, datert 9.12.2013
16. Notat vurderinger av kostnader FAVEO, datert 9.12.2013
17. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*
18. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende
bestemmelser*
19. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10*

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

Ringerike kommune, 19.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Ken Ove Heiberg
saksbehandler: Lars Lindstøl
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Forslag 2.gangsbehandling

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_356 Detaljplan for Tanberglia

Forslag pr 6.11.12
Revidert 28.02.13
Revidert 19.05.14 Forslag til 2.gangs behandling
1.gangs behandling i planutvalget 3.12.2012 sak 149/12
Offentlig høring 4.12.2012 sak 263/12
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx
REGULERINGSFORMÅL
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart. Det er to plankart til denne planen:
1. Plankart over boligområdene.
2. Plankart som omfatter vegen fra Hvervenkastet frem til boligområdene.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:
1. Bebyggelse og anlegg,
– Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
– Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
– Barnehage
– Lekeplass
– Annet uteoppholdsareal
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg
– Kjøreveg
– Annen veggrunn grøntareal
– Gang-/sykkelveg
– Parkering
– Holdeplasser
3. Grønnstruktur
– Turdrag
– Turveg
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BF1
BK1-11
BB1
BH1
LEK1-4
AU1-2

V1-2
KV1-4
AVG
GS1-5
Pl1-4
HP1-2
TD1-2
TV1-5
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4. Hensynssone
– Sikringssone frisikt
– Faresoner høyspenningsanlegg
– Hensynssone bevaring naturmiljø
I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i
plan- og bygningslovens § 12-7.

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
§1.1 Felles bestemmelser
1. Byggegrense (2)
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet og er satt
ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Men dersom geotekniske sakkyndige ved stedlige
geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre byggegrenseavstand til utenforliggende
terreng, kan de viste byggegrensene fravikes ved rammesøknadsbehandlingen.

2. Lekeplass (4)
Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.
Lekearealene skal være av to ulike typer: Sandlekeplass og nærlekeplass.
Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå
som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy.
Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn 50 m.
Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne.
Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker
med bord.

3. Radon. (4)
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.

4. Støy (3).
Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). Grenseverdiene skal
også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.
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Prosjekterte støytiltak samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.
Det skal tilbys støytiltak på følgende eiendommer:
Gnr/bnr: 37/79, 37/81, 37/88, 37/91, 37/106, 37/107, 37/109, 37/126, 38/81, 44/23, 44/28,
44,29, 44/30, 44/32, 44/38, 44/44, 44/70, 44/71, 44/72, 44/73.

5. Utearealer. (4)
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. I felles uteoppholdsareal kan det anlegges
lekeplass. Universell utforming skal, i den grad det er mulig, legges til grunn for utforming av
felles uteoppholdsarealer.
For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger:
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger)
- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.
6. Grunnforhold
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht. sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht. dette.

7. Transformatorkiosker
Innenfor områder for med bebyggelse, lek og uteoppholdsareal kan det anlegges
transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder.

8. Overvannsanlegg
I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.
§ 2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse.
Disse områdene er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse.

1. Frittliggende småhusbebyggelse BF1 (1)
Området BF1 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse.

1a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 40 %.
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Det kan maksimalt bygges 2 leiligheter pr tomt.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig

1b. Byggehøyde (1)
Bygning oppføres med saltak. Gesimshøyde for ferdig utplanert terreng skal i gjennomsnitt
være maksimalt 5m. Tilsvarende maksimal mønehøyde skal være 7,5m.

1c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at delområdet samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk
uttrykk.

1d. Parkering (4 og 7)
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
For boligene plasseres det 2 stk sykkelparkeringer.

2. Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 (1)
Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse.

2a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1-8 skal totalt være 75 %. For
feltene BK9-11 skal maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt være 70 %.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.

2b. Byggehøyde (1)
Alle takformer er tillatt innen planområdet, men kun én type er tillatt for hvert delområde.
Maksimal mønehøyde skal være 8,0m, men for BK4 kan maksimal byggehøyde være 8,5m.
Der takformen ikke har møne skal maksimal høyde være tilsvarende. For BK4 skal maksimal
byggehøyde ikke overstige kotehøyde 158 m.
Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får beskåret sin
utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde.
Side 533 av 704

Side 4 av 10

2c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.

2d. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.

3. Område for blokkbebyggelse BB1 (1)
Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse.

3a. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 75 %.
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.
3b. Byggehøyde (1)
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde 12 m.
Gesimshøydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får
beskåret sin utsikt. Dette skal dokumenteres ved søknad.
På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan.

3c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.

3d. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
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Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.
§ 1.3 Område for barnehage BH1 (1)
Område BH1 skal nyttes til barnehage.
1. Utnyttelse (1)
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 50%.

2. Byggehøyde (1)
Alle takformer er tillatt. Maksimal gesimshøyde 9 m.
3. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk,
tilpasset nærområdet.

4. Parkering (4 og 7)
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.
§1.4

Lekeplass

1. Formål (1)
Områdene LEK1-4 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.

2. Utforming/bruk (4)
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved byggesøknad.
Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill der terrenget ligger
til rette for det, samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, form og
nærområdes behov for slike.
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer.
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Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
§1.5

Annet uteoppholdsareal

1. Formål (1)
Områdene AU1-2 skal nyttes til felles lek og uteoppholdsareal.

2. Utforming/bruk (4)
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved byggesøknad.
Områdene skal tilrettelegges for fri lek og opphold. I begge områdene kan vegetasjonen
holdes nede mht. å tilrettelegge for skilek.
Område AU1 kan tilrettelegges med skitrekk og andre anlegg for aking.
Område AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.
Ved utførelse av tiltak skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kap.7
p, planering av raviner følges. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.
Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
§3

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§3.1

Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)
Vegenes standard skal godkjennes av kommunen. Sidearealene skal behandles tiltalende. De
skal tilpasses bevegelseshemmede iht. TEK § 10-2.
§3.2

Veg

1. Formål
Veg V1 skal nyttes til felles veg.
§3.3

Kjøreveg

1. Formål
Vegene KV1-2 samt KV 4 skal nyttes til offentlig kjøreveg. Veg KV3 skal nyttes til felles
kjøreveg.
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Veg KV4 er snuplass for buss, som er midlertidig inntil vegen skal føres videre til nye felt iht.
kommunedelplanen for Krakstadmarka.
§3.4

Fortau

1. Formål
Fortau skal opparbeides med fast dekke og belysning.
§3.5

Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål
Områdene skal behandles med kortvokst vegetasjon/gress.
§3.5

Gang-/sykkelveg

1. Formål.
Vegene GS1-5 skal nyttes til offentlig gang-/sykkelveg. Veg GS6 skal nyttes til felles gang-/
sykkelveg.
§3.6

Parkering

1. Formål (1/7)
Områdene PI1-3 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet. Plassene
kan være både i kjeller og på terreng.
§3.7

Holdeplasser

1. Holdeplasser.
Områdene HP1-2 skal nyttes til holdeplass for busser.
HP1-2 skal nyttes til kantstopp for busser. Kantstein ved fortau/ gang/sykkelvei tilpasses
høyde for slike stopp iht. gjeldende normer.

§4

GRØNNSTRUKTUR

§4.1 Turdrag
1. Formål. (1)
Områdene TD1-2 skal nyttes til turdrag.
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2. Utforming/bruk (4)
I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og
andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater.
I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming.
§4.2 Turveg
1. Formål. (1)
Områdene TV1-5 skal nyttes til turveger.

2. Utforming/bruk (4)
I disse områdene skal det anlegges stier. Områdene kan planeres og gis harde flater.
I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming.

§5

HENSYNSSONER

§5.1

Sikringssone frisikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.
§5.2

Faresoner. (2/6)

Gjelder høyspenningsanlegg. I disse sonene er det ikke lov med bygninger for varig opphold.
§5.3

Hensynssone bevaring naturmiljø.

Gjelder bekkedrag. I disse områdene, også der planen tillater inngrep, skal en sørge for at
stedlig grunnvannsnivå ikke endres vesentlig. Stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad
bevares. Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.
§6

TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4)
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1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10.
2. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer.
3. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.
4. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er
i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.
5. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for
bygget kan gis.
6. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.
7. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter,
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl. sykkelparkering, plass for
renovasjon og lekeplass.
8. Før igangsettingstillatelse gis skal områder med kulturminner være frigitt av
Riksantikvaren. Beliggenheten av kulturvernminnene er vist i eget temakart.
9. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet.
10. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for eksisterende bebyggelse langs
atkomstvei beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet.
11. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for eksisterende bebyggelse langs atkomstvei
være utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse
kommer innenfor gul sone som følge av planen og skal kontrolleres og dimensjoneres ut i
fra full utbygging av kommunedelplan Krakstadmarka slik at de gir tilfredsstillende
støydemping også ved senere utbygging uten behov for senere endring.
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INTRODUKSJON

1.1
Bakgrunn
Hønefoss øst (Krakstadmarka) ble i 1999 avsatt til arealbruksformålene boliger og offentlig
bebyggelse. Hensikten var at området fremstod som en naturlig utvidelse av byen. Det er et
sentralt område som danner en forbindelseslinje mellom andre deler av byen; Støa og
Hvervenkastet. I tillegg har området svært gode kvaliteter som boligområde.
Det er bynært. Med ny bru over Storelva vil det grense direkte til sentrale deler av Hønefoss.
Avstander fra sentrum til områdets østgrense dreier seg om vel 1.5 km i luftlinje.
Området som nå reguleres har fått navnet Tanberglia (tidligere kalt Tandbergmoen I).
Det er et område med meget god beliggenhet, med gode solforhold hele dagen, og spesielt
ettermiddag og kveld. Det har også gode utsiktsforhold.
Planarbeidet med kommunedelplanen er nå kommet frem til et forslag, der denne planen er en
del av kommunedelplanen og blir behandlet samtidig, slik kommunestyret har vedtatt.
1.2

Avgrensning av planen

Planområdet er vist i to deler, en for atkomstvegen og en for boligdelen.
Atkomstvegen er tilpasset Arnegårdsveien med utvidelse av fortau og tilpassing til trange
passasjer der det er kraftmaster og bygg. Det går ned til rundkjøringen på Hvervenkastet og
grenser til reguleringsplanen for pendlerparkeringen der.
Området for boligfeltet omfatter BK_1 og grenser til NLF-områdene og BK_2 i
kommunedelplanen.
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Dagens situasjon

Planområdet består stort sett av skog. Det foreligger ingen stadfestede reguleringsplaner for
området.
Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Store deler av området er ravinert med
rygger og daler.
2.

ANDRE PLANER.

2.1



Relevante planer for utarbeidelse av planen:
Fylkesplan for Buskerud 2005- 2008
Kommuneplan for Ringerike 2007- 2019 (vedtatt i kommunestyret 30.08.07)
Landbruksplan for Ringerike (vedtatt av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
27.06.05)
Kommunedelplan for Krakstadmarka. (Fremmes nå).









Overordnede lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven
Naturvernloven
Lov om motorferdsel
Vegloven
Skogloven
Jordloven
Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern), m.fl.





2.2

2.3

















Overordnede retningslinjer med betydning for planarbeidet:
St.meld. nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet”
St.meld. nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”
St.meld. nr. 21 (2004- 2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”
St.meld. nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand“
Plan og kart etter plan- og bygningsloven
Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04
Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold
og uteareal
Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven
Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i
Norge (Dok.nr. 3:11 2006-2007)
Statsbudsjettet 2008
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne – T-1440
Planlegging av by- og tettstedsstruktur – T-1365
Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. DN-håndbok 1994
Fra plan til grønn virkelighet, Miljøverndepartementet 1991
Fortetting med kvalitet, Miljøverndepartementet 1996
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Gode boligområder, Husbanken 2000
Planlegging og fortetting av småhusområder, Institutt for Landskapsplanlegging 1999
Marka; Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder, DN 2003

En mener at alle disse planer og nasjonale føringer er ivaretatt i planen.
3.

PLANSTRATEGI.

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det formulert visjoner og
overordnede mål ved planarbeidet. Jfr disse.
I denne planen har en fulgt opp dem konkret ved at det er lagt vekt på å ta vare på de gode
utsikts- og solforholdene for alle. Det vises her til vedlagte prospekt som vil være
utgangspunktet for utbygging av delfeltene.
I tillegg til boliger er det også regulert nå en tomt for barnehage.
Det er spesielt lagt vekt på å knytte boligene til omkringliggende grøntområder, samt utnytte
disse til leke- og oppholdsarealer. Videre er det lagt opp til gode interne grøntstrukturer.
For dette feltet baserer en seg på atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Det er
inntil videre den korteste atkomsten, inntil området blir bundet sammen med resten av de
kommende feltene lenger nord og ny bru derfra til sentrum.
Det er lagt opp til en miljøvennlig infrastruktur ved bl.a lokal overvannshåndtering.
Området er i størst mulig grad universelt utformet, og samfunnssikkerheten er ivaretatt ved at
det spesielt er tatt hensyn til rasfare ved ravinene og satt krav til sikker fundamentering av
bygg og anlegg.
Det er videre planlagt gang-/sykkelveger og fortau langs kjørevegene, og egne turdrag og stier
i grønnstrukturen.
Det er lagt vekt på at utbyggingen tar hensyn til landskapet og at den ikke bryter silhuetten
øverst i området, sett fra byen.
Bebyggelsen er konsentrert småhusbebyggelse, slik at områdets utbyggingspotensial er
ivaretatt.
4.

PLANPROSESSEN

4.1 Generelt.
Planprosessen har fulgt planloven og forskrift om konsekvensutredninger. Som ledd i varsel
og kunngjøring av oppstart av planleggingen ble det utarbeidet et forslag til planprogram.
Dette ble behandlet sammen med tilsvarende program for kommunedelplanen og lagt ut til
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offentlig ettersyn sammen med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Etter
høringsperioden har kommunestyret fastsatt felles utredningsprogram.
Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med
konsekvensutredning.
Beboerne langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er blitt oppsøkt mht informasjon og
medvirkning. Planen er lagt ut på høring og en del merknader er kommet inn. Disse er vurdert
og mot Fylkesmannen og Statens vegvesen har det vært en prosess mht å få avklart innsigelser
de har hatt. Jfr vedlegg om merknadene og avklaringsbrev om sistnevnte.
4.2 Innspill.
Til varsel om oppstart og planprogram er det kommet inn noen innspill som nedenfor er
gjengitt mht viktig innhold og kommentert mht hvordan en har forholdt seg i planen.
1. Norderhov Arbeiderlag. Brev av 28.2.12
Tandbergmoveien mot FV 241 må opparbeides til adkomstveg for feltet, fordi adkomst fra
rundkjøringen på Hvervenkastet er uheldig for naboene langs vegen, og det vil bli nødvendig
med gangveg.
Kommentar.
Adkomstveg og rundkjøringen ved Hvervenkastet har meget god kapasitet i forhold til
planlagt utbygging. I planen er det lagt opp til fortau helt frem til utbyggingsområdet. Siden
Hønenkrysset i dager sterkt overbelastet og det ikke foreligger planer om utbedring, er det
uaktuelt å føre mer trafikk dit.
Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Brev av 28.02.11
Er opptatt av at adkomstvegen til området må opprustes, altså
Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien. Peker på at den øvre delen av Tandbergmoveien må
asfalteres, og at det må anlegges gang/sykkelveg. Mener at adkomstvegen bør være ferdig før
utbyggingen starter.
Kommentar.
Detaljreguleringsplanen går helt ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, og viser utbedring av
vegen samt gang/sykkelveg på hele strekningen. I anleggsperioden er det ønskelig at fortauet
langs øvre deler av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien har blitt bygget helt opp til
utbyggingsområdet. I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsvegen er det fortau, og
vegbredden er tilfredsstillende.
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Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 10.3.2011.
Ber om at forhold knyttet til klima, energi, støy, barn og unges interesser, bekkedrag,
naturmangfold, landskap, friluftsliv og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd
med nasjonale føringer. Forholdene må belyses gjennom konsekvensutredningen.
Detaljreguleringsplanen må sees i sammenheng med kommunedelplanen for å få en helhetlig
utvikling.
Kommentar.
Disse forholdene er det gjort rede for i konsekvensutredningene i detaljreguleringsplanen.
Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for
kommunedelplanen Krakstadmarka.
Kristin Thordardottir og Øyvind Kjelsvik, naboer, eier gnr 37 bnr 109. Brev av 17.3.2011
Påpeker at vegen må utbedres og få gangveg helt frem. Foretrekker adkomst fra Fv 241
Lisletta.
Kommentar.
Se tidligere kommentarer ang. adkomst.
Finn Hansen, nabo, eier gnr 38 bnr 96. Nytt brev av 18.3.2011
Tekniske utfordringer mht. utvidelse av Arnegårdsvegen/Tandbergmoveien i forhold til
fjernvarme, styringskabler, telefonkabler, strømkabler samt 2 høyspentmaster. Siden det må
tas betydelige deler av hver enkelt tomt vil eierne av disse oppleve betydelige tap. Anbefaler
adkomst via Trygstad eller fra FV 241 Lisletta.
Kommentar.
Utbedring av vegen vil skje i samarbeid med de etater som har tekniske installasjoner i
tilknytning til den. Høyspentmastene blir ikke berørt. Det er ikke riktig at det må tas
betydelige deler av hver enkelt tomt. Dersom det er nødvendig å gå inn på private tomter vil
grunneier få erstatning for dette etter gjeldende regelverk. Se tidligere svar ang. adkomst.
Stina Gregersen og Terje Valholm, nabo. Brev av 22.3.2011
Adkomstvegen er for smal i dag, og det oppstår ofte farlige situasjoner når biler møtes, særlig
om vinteren. Dette blir verre ved økt trafikk.
Kommentar.
Viser til tidligere kommentarer knyttet til adkomst.
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Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, naboer. Mail av 22.3.2011
Det planlagte boligområdet har vært et naturlig turområde i alle år, og porten til større
områder som Tandbergmoen, Norderhov og videre opp i marka. Det er viktig for beboerne i
Arnegårdsvegen at det sikres gode ferdselsårer, tilnærmelsesvis som i dag. Det bør ikke
reguleres for små tomter.
Kommentar.
Planen vil føre til endringer av en del av turstiene, men det er lagt opp til turdrag og turstier
gjennom planområdet i alle retninger. Det blir lagt opp til høy utnyttelse av
utbyggingsområdet, særlig fordi mye areal i hele planområdet ikke lar seg gjøre å bygge ut.
Kommuneoverlegen. Brev av 22.3.2011
Må ta forhåndsregler om skredfare og stabilitet i grunnen. Grøntområder må fortsatt bestå
nære byen. Bru over Storelva vil kunne øke andelen som går til byen. Det må settes krav til
universell utforming av anlegg og uteområder. Lokalisering av f.eks barnehager må oppfylle
forskriften til miljørettet helsevern.
Kommentar.
Alle disse forhold er ivaretatt i planen.
Buskerud Kollektivtrafikk AS. Brev av 23.3.2011
Helhetlig løsning bør prioriteres ved planlegging av kollektivtilbud og fremkommelighet for
buss. Områdets skoletilhørighet er også viktig mht eventuell transport av elever.
Kommentar.
Nærmeste kollektivtilbud i dag er ved FV 35/E 16 på Hvervenkastet. Inntil det skjer en større
utbygging i Krakstadmarka, hvor det også blir gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente
buss inn til dette området alene. Kommunen har kapasitet til å ta i mot elever fra
utbyggingsområdet, på Kirkeskolen og Eikli. Det er en ny skole i Hønefoss syd under
planlegging, og det er naturlig at elever fra Tanberglia vil sokne til den.
Kjell Baug, Øystein Frøyshov og Per Strande, grunneiere i kommunedelplanområdet. Brev av
23.3.2011.
Mener at overordnet vegstruktur/infrastruktur nord – syd, offentlige områder til
skole/barnehage, og bruløsning fra Ringeriksgata over Storelva må være på plass før det lages
detaljreguleringsplan for Tanberglia.

8
Side 547 av 704

Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.

19.5.2014

Kommentar.
Baug og Frøyshov er medlemmer i styringsgruppa for kommunedelplanen i Krakstadmarka.
Deres merknader blir løst i forbindelse med kommunedelplanarbeidet.
Norges vassdrags- og energidirektorat. Brev av 25.3.2011.
NVE ber om at alle store og små vassdrag i planområdet identifiseres og merkes av på
plankartet. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsoner og i selve vannstrengen må beskrives
nærmere. Planlegging og utbygging må ta hensyn til muligheter for flom, erosjon og skred.
Kommentar..
Det er gode muligheter til å føre overvann til nærliggende bekker som renner ut i Storelva.
Det er utfordrende med bratte skrenter og ravinedaler, og det er av NGI frarådet å gjøre dette.
Overvann må dermed føres helt ned til bunnen av ravinedalene/bekkene. Det må legges stor
vekt på god lokal overvannshåndtering.
Eldrerådet. Behandling 28.2.2011. Sak 20/11.
Saken har ingen relevans for de eldres kår på dette trinn i prosessen.
Videre medvirkning.
Alle parter kan uttale seg til planforslaget i den forestående perioden for offentlig ettersyn.
Deretter vil planen bli merknadsbehandlet og eventuelt bli vedtatt med eller uten endringer fra
forslaget slik det nå foreligger.
5.

PLANBESKRIVELSE.

5.1
Planen.
Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer
foran.
Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen,
utarbeidet en illustrasjon for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for
utviklingen av området. Det er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og
de overordnede mål. Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav.
Også eiendomsmegler er rådspurt. Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien,
gjengir her illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format:
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Planillustrasjon:

Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er meget
godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir adgang for alle
til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til byen for resten av
feltene.
Perspektiv:
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En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den
måten vil en i det noe hellende terrenget kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette fremkommer
godt på neste illustrasjon.

Bygningsmiljø:
Inne i byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik:
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På neste side er det illustrert hvordan ravinedalene nord for feltene kan utvikles til leke- og
aktivitetsområder på vintertid, ved et lite felles skitrekk.
Uteområder vinterstid.
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Planutforming.

Plankartet er vist i vedlegg, og et utsnitt er vist her:
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Byggeområder.
Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte
avledet av presentasjonen foran.
Planen viser 11 nye byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse BK1-11, et område for
blokkbebyggelse BB1 (lavblokk), barnehagetomt BH1,for uten område med fire eksisterende
eneboliger BF1 som er vist som frittliggende småhusbebyggelse.
Områdene BK1-11 utgjør til sammen ca 30,5 daa, BB1 er på ca 3 daa, barnehagetomten BH1
på ca 3,6 daa og eksisterende 4 boligtomter ca 6 daa. Til sammen ca 43 daa.
Illustrasjonen antyder ca 100 nye boenheter innen områdene BK1-11 og BB1.
Som detaljplan er avgrensningene mellom byggeområder og tilhørende lekeområder,
uteområder og turdrag/-stier finmasket. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir
veldefinert og vil ha en høy nominell utnyttelsesgrad, men reelt lavere når en fordeler andelen
bebyggelse på hele planområdet. Prosent BYA er for de nye boligfeltene satt til 70%.
Eksisterende boliger til %BYA=40% og barnehagetomta %BYA=50%. I utregning av
utnyttelsesgraden er også garasjer og biloppstillingsplasser inkludert.
Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene for
tilliggende (bakenforliggende) områder. En har satt krav om at byggehøydene og
boligutformingen ikke skal hindre unødig sikt for dem bak, og at dette skal dokumenteres ved
søknad, men helningen på terrenget er ikke så stor at all sikt ivaretas.
Det er tillatt med flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at en
vil ha helhetlige uttrykk for området.
Lek, uteoppholdsareal og turdrag.
Lekeområdene utgjør ca 3,6 daa, men det er satt krav til sandkasser og små lekeområder i
byggeområdene. Og det er avsatt rikelige områder for uteområder i form av andre
uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan tilrettelegges for lek/uteopphold.
Andre uteoppholdsarealer utgjør ca 23 daa og turdrag ekskl turveger ca 11 daa.
AU2 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom dette området og neste
byggeområde østenfor. Men det er også satt krav om at dette ikke skal ødelegge for biologisk
mangfold i bekkedragene/ravinene nedenfor.
Det er satt krav til at det bygges sandlekeplasser i hvert delområde/felt, og at det fra hver
bolig ikke skal være mer enn 50 m til en slik.
Parkering.
Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,6 daa, som normalt kan romme ca 75 plasser på
bakkenivå. En åpner for at disse også kan være i kjeller. Parkering for boenhetene er forutsatt
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skal være på egne tomter og i felles parkeringskjellere. Det legges opp til at kommunens
parkeringsvedtekter skal gjelde.

Interne veger.
Vegene i feltet er tofelts kjøreveger med langsgående fortau. En kortere arm i nedre del er
uten fortau da trafikken her blir svært liten.
Vegene har feltbredder på 2x2,5m og fortausbredde på 2,5m. Areal til grøfter for begge er 1m.
Det er anlagt snuplasser i enden av vegene.
Atkomstveg.
Atkomstvegen ned til rundkjøringen på Hvervenkastet, dvs Arnegårdsveien og deler av
Tandbergmoveien følger dagens veg så langt det lar seg gjøre. Men den er nå planlagt med
fortau helt opp til dette nye boligfeltet.
Vegen er planlagt som en samleveg i hht Håndbok 017 til Statenes vegvesen, med 2 x 2,5 m
kjørefelt, 25 cm skuldre og fortauet 2,5m også med 25 cm skuldre. I partier med svinger er det
lagt inn breddeutvidelser, og i trange partier har en redusert grøftebredder ved lukket
drenering.
To steder er det store kraftmaster tett inntil vegen. Der er det foreslått å legge fortauet på
utsiden. Hvis ikke ville en måtte snevre inn enten kjøreveg og/eller fortau ganske mye. Dette
ville kunne skape trafikkfare i tillegg til vansker med drift.
Det er en plass der vegen kommer svært nære et bygg. Det er Tandbergmoveien 5, gnr44/71.
Her har en foreslått en støttemur for at terrassen der kan bestå, samt redusert fortauet til 2,0 m.
For øvrig er det noen justeringer av grensene. Alle avkjøringer og kryss vil bli uendret.
Beboerne langs vegen er informert og tatt med på råd mht inngrep.
6.

KONSEKVENSER.

Konsekvensutredningene for denne planen er også en del av konsekvensutredningene for
kommunedelplanen Krakstadmarka. Kommunedelplanen legges frem for behandling samtidig
med denne planen. Utredningene her er derfor delvis selvstendige vurderinger og delvis
ekstrakter av kommunedelplanens.
6.1

Friluftsliv

Området blir i dag i noen grad brukt som turområde. Kjøre- og traktorvegene i området
brukes til friluftsliv og turbruk. Disse er vist på kartutsnittet nedenfor.
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Planen vil forårsake at disse stiene vil bli brutt opp, og det faktum at området bebygges vil
gjøre at opplevelsen endres.
Men planen tar vare på mulighetene for ferdsel langs brinkene ut mot ravineområdene der det
er god utsikt, og det er lagt opp til turdrag og turstier gjennom planområdet i alle retninger.
Planen legger dessuten opp til å tilrettelegge for lek og opphold i nærområdet. Dette vil kunne
benyttes ikke bare av beboerne i området, men også av naboene som i dag er de hyppigste
brukerne av området.
Det legges også opp til at turstien til HIBU opprettholdes. Se plankartet.
I utkanten av grensen til Kragstadmarka blir det, når det er forhold til det, kjørt opp skiløyper
om vinteren.
Konklusjon:
Utbygging medfører at området mister mye av sin verdi som skogsmark, men behovet for
stier og turdrag tas vare på og det skal legges til rette for lek, idrett og lek i området utover
dagens bruk.
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Universell utforming

Ingen områder er spesielt tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for
rullestolbrukere). Eksisterende veier i området er svært uframkommelige. Topografien er også
slik at den vil måtte legge begrensninger mht fri ferdsel i alle retninger for de med
begrensninger mht stigninger.
Universell utforming er tatt inn som prinsipp i planleggingen av området. Det gjelder både
mht veger, felles uteområder og ikke minst boligene med deres uteområder.
De praktiske tiltak og kontroll med at prinsippene blir gjennomført må løses i forbindelse med
rammesøknadsbehandlingen av bygg og anlegg i området.
Konklusjon:
Prinsippene om universell er nedfelt i planen mht alle bygg og anlegg. Imidlertid gir
topografien utfordringer mht gjennomføringen. Kommunen må gjøre de praktiske
vurderingene når rammesøknadene for bygg og anlegg behandles.
6.3

Radon

Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Kragstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan
områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et
område av løsmasser.
Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan
radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett
om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med
slike forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført.
Konklusjon:
I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til
at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser.
6.4

Nærhet til kraftlinjer.

Det går ei kraftlinje som krysser og går langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Ingen
helt inntil eller gjennom boligområdet.
Planen forutsetter at mastene og den nevnte linja vil forbli urørt, bl.a ved at fremtidig fortau
slynger seg på utsiden av mastene inntil nevnte veier.
Da avstanden til nye boliger blir i god avstand til nevnte kraftlinje er det ingen grunn til å ta
forholdsregler mht elektriske felter. Fareområdene ved denne linja er avmerket med egen
faresone i planen.
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Høyspentanlegg innen feltet er ikke planlagt ennå. Det forventes at det anlegges kabler og at
transformatorer kan anlegges der det vil være behov for dem.
Konklusjon:
Ingen eksisterende kraftanlegg i nærheten av de nye boligene. Eksisterende linje langs
atkomstvegen er avmerket i planen. Nye anlegg utføres som kabler og trafoer på bakkenivå.
6.5

Befolkningsutvikling og offentlige tjenester

Området er stort sett ubebygd og uten offentlige tjenester.
Reguleringsplanen vil romme ca 100 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 250 beboere.
Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på
familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som
ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum.
Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og
unge i forhold til antall foreldre/voksne.
Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette
kan bety ca 25 elever.
Kommunen har signalisert at disse vil kunne sokne til Eikli og Kirkeskolen. Om det kommer
en ny sentral barneskole vil de sokne til den (f.eks i Krakstadmarka). Men en vil anta at feltet
vil bli bygd ut raskere enn at en ny sentral barneskole vil stå ferdig til bruk.
Pr 2012 har Kirkeskolen 12 elever på 7. trinn, mens Eikli har 26 elever på dette trinnet.
Eikli har en teoretisk kapasitet til 25 flere elever enn de har i dag, mens Kirkeskolen i praksis
ikke har plass til flere elever.
Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato ingen ledig
barnehagekapasitet, men det er mulig å finne plass til flere ved å utvide antallet på Heggen.
Uansett så har en i planen satt av egen tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av
Krakstadutbyggingen vil ha behov for barnehage i området.
Utbyggingen vil ikke, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper, generere økte
behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten vil tilsi.
Konklusjon:
Det er grunn til å tro at elevtallsøkningen 100 boliger i Tanberglia kan la seg løse ved
skoleplasser på Kirkeskolen og Eikli skole.
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Ringerike har ikke barnehageplasser til å håndtere barn fra 100 nye boliger ( 16 barn i
førskolealder) uten å treffe tiltak som utvidelse av Heggen midlertidige barnehage, eller at det
bygges en ny privat/kommunal barnehage.
6.6

Vei og trafikk

Det finnes få veier inne i området. Forhold til veger og trafikk er utredet som del av hele
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Det er utredet mulige atkomster og internveger til
hele Krakstadområdet (Cowi AS, mai 2010). Videre er det utarbeidet en samlet trafikkanalyse
for kommunedelplanområdet. (Cowi AS, Krakstadmarka: Konsekvensutredning av veg og
trafikk. Nov. 2012). Dette er utredninger som er redegjort for i konsekvensutredningene til
kommunedelplanen som nå fremmes.
For denne reguleringsplanen er det utført egen trafikkutredning for krysskapasiteter for
rundkjøringen på Hvervenkastet. (Kapasitetsbetraktninger: "Arnegårdsveien x Osloveien x
Hvervenkastet. Des. 12).
Selve atkomstvegen og internvegene er nøye planlagt vha vegplanleggingsverktøy (NovaPoint
Veg).
Planlagte boligbygging vil generere nyskapt trafikk i området. Dette gjelder både
biltrafikk, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. I anleggsfasen vil det genereres mye
tungtransport til og fra området.
Vegsystem.
Dagens eneste vegtilknytning er via Arnegårdsveien-Tandbergmoveien fra rundkjøringen med
FV 35 og Hvervenkastet. Arnegårdsveien-Tandbergmoveien. Om dennes standard og planer
se eget punkt om Atkomstveg under kapitlet 5.2 foran. Der er også internvegsystem og stier
m.v. omtalt.
I kommunedelplanen er det drøftet om disse søndre deler av Krakstadmarka skal ha atkomst
til Fv 241 Lisletta. Det er vurdert i forhold til fullt utbygd planområde, og er sett opp mot
krysskapasitet i Hønenkrysset (E16 x Fv241).
I og med at Hønenkrysset i dag er sterkt overbelastet og det vil ta tid før dette eventuelt blir
forbedret, er det uaktuelt i nærmeste fremtid å føre mer trafikk dit via en slik ny veg fra
Tanberglia og til Lisletta.
Spørsmålet for dette planområdet er derfor om rundkjøringen på Hvervenkastet og
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien med eller uten tiltak kan ta trafikken fra dette planområdet.
Dette avhenger bl.a av trafikkmengdene, krysskapasiteter og trafikksikkerhet.
Trafikkmengder.
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien er i dag i praksis nesten en blindveg, da det er
gjennomkjøring forbudt mot Lisletta. Dermed vil trafikken nærmest det nye feltet være meget
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beskjeden, men øke på nedover mot rundkjøringen ved Hvervenkastet etter som det er fler og
fler avkjøringer og stikkveger for boligene i området ned dit.
Grovt sett kan en anta at i øvre deler har en trafikkmengde fra nesten 0 helt øverst til ca ca
1000 nederst ved rundkjøringen.
Ut fra standardbetraktning om trafikkgenerering pr bolig, fra 4,5 – 4,8 reiser/døgn (ÅDT), vil
feltet med antatt 100 boliger skape ca 450-480 i ÅDT, og ca 30kjt/t i morgenrushet og ca 50
kjt/t i ettermiddagsrushet.
Arnegårdsveien-Tandbergmoveien vil derfor med fullt utbygd boligfelt derfor kunne ha en
trafikk på ca 500-1500 om noen år, mest nederst ved rundkjøringen.
Krysskapasitet.
Kapasiteten i rundkjøringen FV35xHvervenkastetxArbegårdsveienxOsloveien er blitt vurdert
i flere sammenhenger.
I forbindelse med vegvesenets egen reguleringsplan om pendlerparkering (Planbeskrivelse
okt.2011) konkluderer de at det ikke er kapasitetsproblem i krysset, selv om
pendlerparkeringen vil øke trafikken i Arnegårdsveien med ca 100 kjt/d.
Krakstadmarka AS fikk utredet krysskapasiteten i rundkjøringen av Cowi AS des. 2011. SE
vedlegg. Den baserte seg på tidligere tellinger i rundkjøringen (slik også vegvesenet gjorde),
slik at tallgrunnlaget er godt.
I 2011 var belastningsgraden ca 0,4. Dvs lav.
Om en øker trafikken fra Arnegårdsveien slik at belastningsgraden skal bli 0,8, dvs fremdeles
tilfredsstillende, kan en øke trafikken i Arnegårdsveien med 1400 kjt/t.
På basis av kjente sammenhenger mellom boligtyper og trafikkgenerering (Prosam-rapport
137) vil denne økningen kunne representere følgende antall boliger:
2 800 eneboliger, eller
3 000 i rekkehus, eller
3 600 i lavblokk, eller
4 300 i høyblokk.
Eller en kombinasjon av disse.
Kommer det utbygging på Hvervenmoen vil den kunne redusere utbyggingspotensialet for
Tandbergmoen, men ikke så mye at det endrer bildet om at det er gode kapasitetsreserver i
nevnte rundkjøring.
I forhold til planene for Tanberglia, samt de neste byggetrinnene sør i Krakstadmarka, har en
altså god kapasitetsreserve i nevnte rundkjøring. Dette er sist dokumentert også i rapport fra
Asplan Viak AS av 8.5.2014.
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I forbindelse med trafikkutredning for hele kommunedelplan Krakstadmarka har Cowi AS
utredet trafikken for hele det planområdet og med full utbygging der. Det inkluderer også en
mulig veg til Fv241 til Lisletta for de søndre om rådene. Dvs der Tanberglia kommer.
Utredningen bekrefter belastningsgraden vurdert i den spesielle rapporten for rundkjøringen
fra des. 2011. Dersom en ny veg til Lisletta bygges vil det avlaste Arnegårdsveien. Men
kommunedelplanen legger også opp til en intern sammenbindingsveg mellom alle områdene i
Krakstadmarka, og det vil åpne for at fler enn de søndre områdene ved Tandbergmoen vil
benytte atkomstene i syd, dvs både Arnegårdsveien og en eventuell veg til Lisletta. Til
sammen vil det kunne gi en trafikk på ca 1600 i ÅDT, tilsvarende ca 355 boliger tilsvarende
konsentrert småhusbebyggelse. Men det er mindre enn den kapasitetsreserven som er i
rundkjøringen.
I en tilleggsanalyse utarbeidet av Asplan Viak AS bekrefter de at krysskapasiteten i
rundkjøringen ved Hvervenkastet blir god også etter utbygging av dette feltet, og at faren for
tilbakestuving av trafikk til E16 pga feltet neppe blir påvirket.
Arnegårdsveien er planlagt som samleveg med feltbredder på 2x2,5 m og med fortau. I hht
Håndbok 017 er det en veg som er dimensjonert for veger inntil ÅDT=1500. Dvs innenfor
forventet trafikk.
Kollektivtrafikk.
Nærmeste kollektivtrafikk i dag er ved Fv35/E16 på Hvervenkastet. Inntil en får en større
utbygging i Krakstadmarka med en veg gjennom alle områdene med muligheter for
gjennomkjøring, er det urealistisk å forvente buss inn til dette området aleine. Når neste
byggetrinn kommer i søndre del kan en kunne håpe på at så kan skje. Men en har vist
busstopp i Tandbergmoveien ved krysset for innkjøringen til feltet. Det er også anlagt en
snuplass i enden av den regulerte vegen. Snuplassen vil vær midlertidig inntil vegen forlenges
inn i nye felt i kommunedelplanen.
Gang-/sykkeltrafikk.
I dag har Arnegårdsveien fortau frem til der den deler seg og i krysset med Arnegårdsbakken
(der det kobles på mange boliger).
I planen er det lagt opp til fortau helt frem til Tanberglia og dessuten langs dette feltet videre
inn mot de nye feltene i Krakstadmarka og langs de fleste internvegene. Ved starten av
Tanberglia har en valgt å krysse Tandbergmoveien for å få fortauet/gang-/sykkelvegen på den
siden av samlevegen som de nye boligene kommer.
Ved Hvervenkastet er det gang-/sykkelveger og fortau både mot byen, Hvervenmoen og langs
E16 mot Norderhov.
Trafikksikkerheten for myke trafikanter skal derfor være sikret.
Om nødvendig vil det bli vurdert å bygge fartshumper på vegen.
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Anleggstrafikk.
I anleggsperioden vil trafikken måtte gå om Arnegårdsveien/Tandbergmoveien. Mengden vil
variere over tid, men det vil måtte bli en del tyngre kjøretøy.
En vil anta at det i den mest intensive anleggsperioden for opparbeidelse av feltet og senere i
byggefasen for boligene vil kunne være ca 30 anleggsarbeidere og ca 20 tyngre anleggsbiler
pr døgn som vil frekventere denne vegen.
I de mest trafikkerte delene av Arnegårdsveien er det fortau og vegbredden er tilfredsstillende.
Derfra og i Tandbergmoveien vil den tyngre anleggstrafikken sett trafikksikkerheten der
under press. Det vil derfor være ønskelig at en viderefører fortauet langs øvre deler av
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien allerede i anleggsfasen.
Konklusjon:
Atkomstveg og krysset ved Hvervenkastet vil ha tilstrekkelig kapasitet for den her planlagte
utbygging.
Trafikksikkerheten vil bli ivaretatt ved fremføring av fortau til feltet og dessuten bygging av
slike langs de interne vegene og ved turstier direkte ned mot HIBU. Fartshumper vil bli
vurdert.
I anleggsperioden vil l trafikksikkerheten i øvre deler av Arnegårdsveien og
Tandbergmoveien bli satt under press dersom en ikke bygger fortau derfra og opp til feltet
tidlig i anleggs- og byggefasen.

6.7

Vann og avløp

Området vil generere ca 250 personekvivalenter (pe).
VA-nettet blir utredet for hele kommunedelplanen. Dette området er en mindre del av hele
Krakstadmarkautbyggingen, så det vil uhensiktsmessig å lage løsninger som kun tjener
Tanberglia. Det vises derfor til utredningen for hele kommunedelplanområdet som behandles
samtidig.
Området er i dag ikke utbygget med VA-infrastruktur. Siste eksisterende bolig i
Tandbergmoveien er knyttet til ledningsnettet som går ned langs denne og Arnegårdsveien
ned til sykehuset. Da dette har begrenset kapasitet og ikke vil være en fremtidsrettet nett for
søndre deler av boligfeltene i Krakstadmarka, og at en dessuten ikke ønsker en
pumpesituasjon for hele tomtefeltet, vil det være mer aktuelt å knytte seg til ledningsnettet
ved HIBU.
Ny vannforsyning må opparbeides, med kapasitet og sikring for blant annet
brannvannsforsyning. Det kan bli behov for nytt høydebasseng, sannsynligvis med forsyning
via byen.
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Overvann er lite ønskelig å føre til eksternt overvannssystem. Det er gode muligheter til å føre
det til nærliggende bekker som ender ut i Storelva. Utfordringen vil være at med bratte
skrenter og ravinedaler kan hurtig avrenning i større mengder kunne forårsake utgraving av
dalene. Det er også av NGI frarådet at en leder overvann ut til skråningene. Det må altså føres
helt ned til bunnen av ravinedalene/-bekkene. Det er åpnet for at det kan anlegges
fordrøyningsbasseng
Konklusjon.
Det ligger til rette for å knytte feltet til det overordnede VA-nettet. Konkrete løsninger må
prosjekteres, med henblikk på samlede løsninger for søndre deler av Krakstadutbyggingen.
Det må spesielt legges vekt på god lokal overvannshåndtering, der en ikke skaper fare for ras
og/eller utgraving av skråninger eller i ravinedaler.
6.8

Dyre- og planteliv

Det ble gjort en vurdering av Krakstadmarkas biologiske mangfold år 2000.
De registrerte naturtypene av interesse er følende hovednaturtypene skog:
1. Gråor-heggeskog – utforming flommarksskog
Finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen. Inneholder også noe bjørk, gran, selje
og rogn, samt enkelte aske- og lønnetrær. Den er til dels velutviklet og inneholder en god del
død ved. I skogbunnen vokser urter og bregner. Naturtypen er svært frodig.
Gråor-heggeskogen er generelt artsrike, både når det gjelder vegetasjon og dyreliv. Skogtypen
er den mest artsrike naturtypen vi har i Norge når det gjelder fugler, spesielt spurvefugler.
Denne planen går ikke så langt ned som til disse områdene.
2. Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner
Finnes i de fleste bekkeravinene i begge delområder. Dette er en svært frodig skogtype med
høgstauder/storbregner, som også har innslag av storvokst gran og bjørk. På samme måte som
flommarksskogen er disse områdene svært artsrike, både når det gjelder vegetasjon og
dyreliv.
Et større ravinesystem strekker seg mellom Tandbergmoen og Trøttilsrud, men er påvirket av
hogst og tilplantning. Dette området antas å være en viktig forbindelseslinje for hjortevilt
mellom beitearealene øst for Rv. 241 og på Tandbergmoen. Størst naturmessig interesse er
knyttet til hovedbekken opp mot Brådalen, utenfor denne planen.
Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi.
At områder bygges ut vil automatisk medføre at vegetasjon og biotoper endres. Det viktigste i
denne sammenheng vil være at utbyggingen ikke medfører inngrep i de mest artsrike delene,
nemlig randsonen til Storelva og de frodige ravinedalene.
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Naturmangfoldloven.
I hele planprosessen til kommunedelplanen der dette området er en liten del av, har forholdet
til naturverdiene i området vært fokusert på, både mht å frembringe kjent kunnskap
(dataregistre) og utdypet kunnskap (egne feltstudier).
Mht kunnskapsgrunnlaget (§ 8) så er det er ivaretatt gjennom egne registreringer både
gjennom databasesøk og feltstudier, så langt det er rimelig i denne saken. Det er ikke
registrert truede arter innen planområdet.
Føre-var-prinsippet (§ 9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene
på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik at
ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig. De mest artsrike områdene er ikke
bebyggbare eller ligger til rette for andre inngrep.
Mht økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) så er de mest sårbare områdene er
skjermet mot inngrep. Avveiningene er gjort på kommunedelplannivå mht å peke ut hvilke
områder som kan bebygges og de grep vedr håndtering av LNF-områder og grøntdrag.
En har her i noe grad verdsatt allmennhetens behov for ferdsel i grøntsonene. Men disse ligger
i områder der det er ferdsel i dag.
Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§ 11). Og det er
avstått fra inngrep som kunne medføre slikt. En mulig problemstilling er imidlertid lokal
håndtering av overvann. Dersom det vil kunne medføre uheldige virkninger på skråninger
og/eller ravinedaler så vil det måtte bekostes utbygger. Detaljer om dette vil bli avdekket når
slike anlegg prosjekteres.
Overvannshåndtering og ev andre ledningsfremføringer i områdene nedenfor feltet vil også bli
vurdert miljømessig (§ 12).
Det er tillatt å fylle opp ravinen mellom barnehagen og boligfeltet, i området der det er
regulert området for annet uteoppholdsareal. Men dette skal gjøres på den slik måte at det
ikke får følger for dyre- og plantelivet i ravinen. Ravinene skal opprettholdes som
landskapselementer og vassdragselementer.

Konklusjon.
Utbygging av området inngår i en større kommunedelplan der de viktigste forhold omkring
naturverdier og mulige konflikter er ivaretatt på et overordnet nivå.
Inngrepene i dette planområdet omfatter ikke de mest verneverdige eller sårbare
naturområdene i Krakstadmarka.
Det må tas hensyn til mulige uheldige inngrep eller følger av disse ved planlegging og
prosjektering av kommunaltekniske anlegg, og da spesielt overvannsløsningene.
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Jord- og skogressurser

Planområdet for boligfeltet omfatter ca 93 daa. I tillegg kommer reguleringsplandelen for
Tandbergmoveien og Arnegårdsveien på ca 10 daa, i alt ca 103 daa.
Områdene i planen som ikke er bebygd eller omdisponert, altså landbruksmark i dag, utgjør
ca 88 daa. Dette er skog, ikke noe er oppdyrket.
Området er gjennom den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) avklart skal kunne
omdisponeres til utbygging. Dvs klassifisert som et C-område (område med mindre sterke
landbruksinteresser).
Området grenser inn til sammenhengende dyrka mark i syd. Her er driftsformen korn og
plantevekster, ikke husdyrhold. En forventer derfor ingen større nærkonflikter mellom
boligene og jordbruksdriften
Skogen i Krakstadmarka er gjennom kommunedelplanen sikret fortsatt drift, gjennom
regulering til landbruksområder og opprettholdelse av de nødvendige driftevegene. Denne
planen har gjennomgående veger og turdrag gjennom området, som vil det vil være mulig å
frakte tømmer på om det skulle være behov for det.
Det er en vannledning for et større felles vanningsanlegg for gardsbrukene ved LislettaTandberg-Vakerområdene som går i vegen der barnehagetomta er planlagt. Det forutsettes at
denne enten kan bli liggende uten å bli bygd over, eller at den flyttes noe dersom det er mer
hensiktsmessig.
Konklusjon.
Omdisponeringen av landbruksmark er gjennom tidligere kommuneplanprosesser og
jordpolitiske arealvurderinger allerede vedtatt.
Mulige behov for frakting av tømmer er mulig gjennom boligområdet på veger og i turdrag.
Vanningsledning må beskytes eller flyttes barnehagetomta er.

6.10

Geologi/grunnforhold

Området Kragstadmarka er et kupert ravinelandskap, med høydeforskjeller innenfor området
opp til 110 m. Fjell i dagen er observert bare på noen få steder, og største observerte
løsmassemektighet er 56 m. I den søndre delen er dybdene moderate.
Siden de første grunnundersøkelsene i 1988 har NGI utført supplerende undersøkelser for hele
kommunedelplanområdet ved boring av 47 nye hull og ved rapport i februar i år (2012).
(NGI-rapport 20110293-00-3-R).
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Tanberglia og områdene nær inntil ble representert med 7 borehull.
Rapporten har en del konklusjoner som gjelder alle områdene i Krakstadmarka og noen som
er stedsspesifikke.
Det som gjelder alle områdene kan konkluderes slik:
Egenskaper:
Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes.
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag.
Det må forventes at det kan være hengende grunnvann i massene.
Råd:

Det anbefales ikke å legge boliger i skråninger med naturlig rasvinkel.
Eventuelle områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved
fjellkontrollboringer. Fundamenteres til fjell. Ovenforliggende skråning må
modifiseres og dreneres.
Skal raviner fylles ut må de ha dreneringslag i bunnen.
Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten erosjon- eller
flomfare ned til større vassdrag.
Nedsenket areal vil ha uforvitret leirmateriale egner seg lite som hagejord.
Nedsenket areal med leire kan bebygges.
Avflådde masser vil kunne rase ut ved lavere helningsvinkel enn opprinnelige masser.
Oppfylte masser må, dersom de skal bebygges eller benyttes til f.eks veger, renskes for
organiske masser og bygges opp som kvalitetsfyllinger som komprimeres ved
overhøyde etter at setningene er kontrollert. Større krav til bygg enn til f.eks veger.
Ved bygging av veg i raviner må lagene legges ut lagvis og komprimeres. Legges det
ut leirig materiale må en ha drenerende mellomliggende sandlag.
Lokal overvannshåndtering må ikke skje i skråninger.
Det er svart leirskifer synlig i enkelte åpne fjellpartier. Det borger for at grunnen kan
være radonholdig.
Fyllmasser bør ikke tippes ukontrollert ut over skråningene.
NGI har laget kart som viser anbefalt byggegrense til skråningene. Disse blir førende
for regulering av områdene. Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste
masser, med avstand oppad til 20 m. Avstand fra bakskråning er satt til 5 m.

For Tanberglia kommenteres at det ikke er spesielt dypt til faste masser, 5-8m.
Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må
grunnforholdene kunne karakteriseres som gode

6.11

Vann og vassdrag/flomfare

Området er ikke i nevneverdig grad påvirket av flom på grunn av stor avstand ned til
elvebredden.
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Overvannet blir opptatt av jordsmonn og vegetasjon. Deretter siger det ut i omkringliggende
ravineområder. Sistnevnte skal bestå som vassdragselementer.
Når området bygges ut vil ikke nedslagsfeltet bli større, men overvannet vil kunne bli ført ut
raskere til skråningene og gi erosjon der og eventuelt i ravinedalene/-bekkene.
Avbøtende tiltak vil være å forsinke denne avrenningen. Det kan gjøres med
fordrøyningsbasseng. Hvordan dette skal løses vil måtte prosjekteres nøyere ved
feltplanleggingen. Planen åpner for å tillate fordrøyningsbasseng i grønnstrukturen.
Jfr også tidligere omtaler av tekniske anlegg og geologi/geoteknikk.

6.12

Klima og luft.

Området ligger klimagunstig til, da det ligger høyere enn byen og elva omkring. Det gir god
utlufting i forhold til opphoping av forurensning i byen i inversjonsperioder. Et kjent fenomen
er også tåkedannelser av åpent vann ved elva. Pga høydeforskjellen, ca 70-100m, er dette
området noe mindre utsatt for tåke og rå luft.
Vinden kan ta noe mer her enn lenger nede i byen.
Solforholdene er meget gode med sol hele dagen og spesiell mye kveldssol.
Området er et av de nærmeste ubygde boligfeltene til Hønefoss by. En utbygging her vil
derfor være gunstig mht å minimere transportarbeid og følgelig forurensning.
Området ligger så langt unna og høyere enn både E16 og bytrafikken at det i praksis er
upåvirket av forurensningsnivået der.
Egenproduksjonen av luftforurensning vil bli langt under anbefalte grenseverdier i hht
rundskriv T-1520. Luftforurensningsgraden i Arnegårdsveien vil også ligge langt under
grenseverdiene der. (I så fall måtte trafikken være ca 10g større).

6.13

Energi.

Området er vurdert mht å fremføre fjernvarme. Imidlertid er letter boligbebyggelse som her
ikke lønnsom eller formålstjenlig å forsyne med varme fra fjernvarmeanlegg. Det skyldes bl.a
også de meget strenge krav til isolering av boliger. Men om kommunen mener at områdene i
denne delen av Krakstadmarka kan bli planlagt til større bygg der dette blir ønskelig, kan
kommunen legge slike rør der annen infrastruktur også må legges. Men det blir anlegg som
dette tomtefeltet ikke kan ta økonomisk del i.
6.14 Støy
Trafikkmengdene inne i området og langs felles samleveg i syd tilsier at støy ikke vil noe
problem utenfor byggegrensene til disse vegene.
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En har beregnet støynivået langs Tandbergmoveien og Arnegårdsveien før og etter dette
tiltaket.
Det er benyttet trafikktall i hht trafikkanalysen:
Veg
ÅDT i dag. Kjt/d.
Arnegårdsveien
600 - 1 000
Tandbergmoveien
100 - 300

ÅDT etter utb. Kjt/d.
1 300 – 1 500
500 – 1 000

% tunge kjt
3
3

Km/t
30
50

Beregningene er gjort vha NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk beregningsmetodikk.
Baserer seg på digitale kart.
Beregningene er gjort som støysoner i hht grenseverdiene i Støyretningslinjene T-1521 fra
MD:
Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB,
innfallende lydtrykknivå.
Støykilde

Vei

Støynivå på ute-oppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med
støyfølsom bruksformål
Lden 55 dB

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07
L5AF 70 dB

Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og
Lnight.
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål
gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden for
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller
terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt
Resultater.
Støysonekart før utbygging:
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Støysonekart etter bygging av Tanberglia:

Resultatene viser før utbygging (dagens situasjon) så vil støynivået være beskjedent for de
fleste bygg langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien. Spesielt langs sistnevnte så vil kun et
fåtall bygg ligge i gul sone. Langs Arnegårdsveien er det fler. Til sammen vil før utbygging ca
16 boliger ha fasader som ligger i gul sone.
Utbyggingen vil øke trafikken og dermed støybelastningen. Resultatene etter utbygging vil
forårsake at støynivået øker med ca 5-7 dB i Tandbergmoveien, der det er lite trafikk og lavt
støynivå fra før, med 2-3,5 dB i Arnegårdsveien, der støynivået er noe høyere.
Støysonekartet for situasjonen etter utbygging viser at gul soner får noe større utbredelse. Fra
dagens 16 boliger med støynivå i gul soner blir tallet ca 23. Antall leiligheter kan være noe
usikkert i leilighetsbyggene.
Reguleringsbestemmelsene har egne rekkefølgekrav til at støytiltak skal tilbys gjennomført
før planområdet kan tas i bruk.
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Tiltak.
Det er vanlig at i situasjoner der støynivået øker med 3 dB eller mer og ender opp med et
støynivå som gjør at boligene kommer i gul sone, bør få tilbud om støytiltak.
I dette tilfellet bør alle boligene i gul sone få tilbud om tiltak. Hvilke type tiltak vil måtte
vurderes i samråd med eierne. Med så mange avkjøringer som ville slippe inn støy fra en
skjerm langs vegen, samt bygg som ligger en del høyere enn vegen, vil en del løsninger måtte
bli lokale.
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien vil bli justert noe. Denne reguleringsplanen viser at
kjørevegene vil i hovedsak bli uendret. Men justeringer kan gjøres når utbedringene skal
prosjekteres.
En har derfor av ovenstående årsaker ikke detaljert hvordan tiltak skal utformes for
eiendommene langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien der fasadene blir liggende i gul
sone.
6.15

Landskap

Det byggbare området er et skogkledt platå som heller svakt nordvestover. Videre nordover
skråner det sterkt ned mot elva. Her er området ravinert med rygger og daler.
Landskapet Kragstadmarka er med på å skape en ”vegg” i det store landskapsrommet som
Hønefoss sentrum ligger i. Her i syd er det de øvre deler som er byggbare.
En har derfor lagt opp til at utbyggingen i området skjer på en skånsom måte, som tar hensyn
til hele kommunedelplanområdets landskapsverdi. Spesielt er det tatt hensyn til silhuetten sett
fra byen.
Siden planleggingen er basert på en 3D-basert bebyggelsesillustrasjon har en kunnet fremstille
troverdige perspektivbilder. På et bilde tatt fra rådhuset har en lagt inn feltet sett derfra/byen:
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Selv om bygningene er lagt inn med lyse farger, kan en se at området ikke vil bli veldig
fremtredende sett fra byen. Hovedgrunnen til det er at en ikke bryter silhuetten (slik
eksisterende boliger langs Tandbergmoveien gjør).
Om en fjerner skog i nedre deler av området til lekeområder vil dette heller ikke gi større
utslag på det samlede landskapsbildet.
Sett andre steder fra vil ikke feltet bli eksponert.
Mht nærvirkningen av utbyggingen vises til kap.5.1 der planen er presentert.

6.16

Kulturminner og kulturmiljøer

Fylkeskommunens utviklingsavdeling har selv kartlagt hele Krakstadmarka og presentert det i
egen rapport; Saksnr:08/517. For utfyllende informasjon se denne.
I den delen av undersøkelsesområdet som gjelder denne reguleringsplanen fremkommer at det
ved sjakting ble det funnet både fangtsgroper, stolpehull fra bygg, en mulig ovn, veggrøfter,
kokegroper og mulige ardspor (plogspor), i tillegg til andre noe ubestemmelige strukturer. Det
er også potensial for flere funn.
Funnene er her på neste side vist sammen med reguleringsplanforslaget.
For at det kan bygges her så vil det kreves at området frigis av Riksantikvaren, eventuelt etter
utgraviner/nøyere undersøkelser. Dette vil det bli søkt om så snart planen er satt i behandling,
slik Riksantikvaren forlanger for at saken kan behandles der.
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Risiko og sårbarhet

Tiltaket kan både øke og redusere risikoen for uønskede hendelser. Dette gjelder hendelser
som omgivelsene utsetter prosjektet for og omvendt.
Denne vurderingen er gjort på basis av utarbeidde rapporter og ovenstående utredninger.
Flom/oversvømmelse
Dette kan oppstå helt lokalt i feltet eller utenfor feltet i ravineområdene. I feltet avhenger dette
av teknisk prosjektering av veger, plasser og bygg. Flom i ravineområdene kan oppstå dersom
det ved stor nedbørsintensitet føres vann ut til ravinene uten nødvendig forsinkelse.
Ras/skred
Dette er behørig omtalt foran. En av de store utfordringene i hele Krakstadmarka.
Radongass
Kart fra NGU og Statens strålevern viser at planområdet ligger innenfor områder med
alunskifer og fare for radongass. Det er imidlertid ikke nødvendig med tiltak for å redusere
eventuell eksponering for en parkeringsplass.
Støy.
Analysene viser at trafikknivået fra biltrafikk blir moderat over anbefalte grenseverdier. Støy i
anleggsfasen vil være med uberegnelig og kan være til stor irritasjon for nærmeste naboer til
felt og atkomstvegen når den skal utbedres.
Trafikkulykker.
Kan skje både i feltet og langs atkomstvegen. Men det er planlagt separasjon av kjørende og
de myke trafikantene, så sannsynligheten bør være liten.
Ulykker i anleggsperioden
Anleggsvirksomhet har generelt potensiell fare mht sprengning og brann/eksplosjon.
Anleggene her er ikke spesielle i så måte. Men det er naboer både til feltet og atkomstvegen
som skal utbedres, slik at det må tas hensyn til.
På neste side er dette oppsummert i tabell.
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Risikoanalyse, detaljer
Hendelse

Årsak

Konsekvens

Konsekvensgrad

Sannsynlighetsgrad

Mulige tiltak/ kommentarer

Flom/
oversvømmelse

Ekstremvær

Erosjon

En viss fare

Sannsynlig

God overvannshåndtering

Ras/skred

Ustabile løsmasser

Jordskred

En viss fare

Sannsynlig

God prosjektering av bygg og
anlegg. Supplerende
geotekniske undersøkelser.

Radon

Radon i grunnen

Helsefare

Farlig

Lite sannsynlig

Sannsynlighetsgraden er
forutsatt pålagte tiltak

Støy

a. Biltrafikk
b. Støy i anleggsfasen

Ubehag

a. Ufarlig
b. En viss fare

a. Sannsynlig
b. Mindre sannsynlig

a. Støytiltak langs atkomstveg.
b. Støysvake maskiner.
Overholdelse av
tidsbestemmelsene i hht T1521

Trafikkulykker

Påkjørsel, myke
trafikanter

Dødsfall/
personskade.

Farlig

Mindre sannsynlig

God trafikkplanlegging,
sykkelstier, fortau etc..

Sprengningsuhell

Anleggsfasen.
Ukontrollert
sprengning med
spredning av stein

Skade på
personer i
omgivelsene.

Kritisk

Lite sannsynlig. Lite,
men mulig, fjell i feltet.

Vanlige sikkerhetsmessige
forhåndsregler.

Brann/eksplosjon

Brann/eksplosjon i
anleggsfasen

Personskade

Kritisk

Lite sannsynlig

Nødvendige tillatelser fra
myndigheter.
God fremkommelighet for
brannutrykning. Tilstrekkelig
brannvannskapasitet.

Naturrisiko

Virksomhetsrisiko

Resultater
Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabellen
foran. Rødt felt indikerer risiko som i utgangspunktet er uakseptabel. Tiltak bør iverksettes
for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med
hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
Risikomatrise
Sannsynlighet

Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Trafikkstøy

Flom. Ras

Farlig

Kritisk

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

Anleggsstøy

Trafikkulykker

Lite sannsynlig

Radon

Sprengingsuhell
Brann/eksplosjon

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Analysen viser videre at det spesielt bør sees nærmere på fare knyttet til flom/ras,
trafikkulykker og sprengningsuhell og brann/eksplosjon i anleggsfasen.
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Sammendrag
Det er kommet i alt 17 høringsuttalelser, og flere tar opp en rekke ulike forhold. Noen gjelder
planens innhold, med konkrete forslag. Andre er mer temaorientert, eller tar opp forhold som
bør utredes nærmere. Innspillene er kort kommentert i det etterfølgende. For øvrig vises det til
planbeskrivelsen.
Planen er oversendt kommunen med kommentarer til innkomne innspill, og som har medført
at en har rettet planen slik:
1. Rekkefølgebestemmelse om at gangveg og belysning vil bli ferdigstilt samtidig med
atkomstvegen.
2. Støytretningslinjene avvikes ikke. Boliger langs Arnegårdsveien og Tandbergmoveien
gir tilbud om støytiltak før boligfeltet tas i bruk (rekkefølgebestemmelse).
3. Sandlekeplasser skal bygges innen de ulike delfeltene slik at det ikke blir mer enn 50
m fra hver bolig.
4. Naturpreg og vegetasjon i bekkeområder beliggende i grønnstrukturene, men ikke der
disse er definert som uteoppholdsareal knyttet til boligene (AU1-2).
5. Det er tegnet inn busstopp i Arnegårdsveien/Tandbergmoveien samt snuplass for buss
i Tandbergmoveien. Bestemmelsene er endret iht. dette.
6. Det avsettes områder/tomter for transformatorkiosker og det settes krav om at
situasjonsplanene for hvert enkelt felt skal ha felles plass for renovasjon.
7. I grøntområdene åpnes det for å bygge fordrøyningsbasseng for overvann i
grøntområdene.
8. Vegene i feltet justeres mht. kurveutvidelser.
9. Det knyttes bestemmelser til gang-/sykkelvegene/fortauene GS7-12 langs
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien.
10. Maksimal byggehøyde er hevet i BK1-11 fra 7,5 til 8m. For BK4 er maksimal
byggehøyde hevet fra 7,5 til 8,5m. Det er tilføyd en bestemmelse for område BK 4 om
at maksimal kotehøyde ikke må overstige 158 m. Dette for å sikre at eksisterende
bebyggelse ikke mister utsikt.

Innspill etter 1.gangs behandling, kommunedelplan for Krakstadmarka
Side 575 av 704

3

Uttalelser fra naboer
Uttalelse fra Heidi E Neverdal Haugen, Kari Hardhaug og Guttorm Sæther,
20.03.2011
Er eiere av Tandbergmoveien 12 og 14. Viser til tidligere utbygging av Trygstadfeltet som
medførte økt trafikk og fjernet trær slik at støy fra E16 har økt og at kommende utbygging av
2 terrassebygg i grustaket for uten terrenginngrep vil øke trafikken. Utbygging i Tanberglia
vil forringe området ved støy, trafikk, forurensning og økt befolkningstetthet, og utbyggingen
vil ta noe tomtegrunn fra dem, Viser til at kjøremønsteret er slik i rundkjøringen at de som
kommer fra Oslo ikke tar hensyn til de som kommer fra Arnegårdsveien eller er inne i
rundkjøringa. Ønsker derfor en annen atkomst til Tanberglia; dvs. Lisletta og Øvre Tandberg.
Krysset ved Norderhov må utbygges og forbedres.
Forslagsstillers kommentar:
Problemene Haugen, Hardhaug og Sæther nevner er vanskelig å unngå dersom det skal
bygges ut i Tanberglia. Planen forutsetter ikke erverv fra deres eiendommer.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen har forståelse for at man frykter ulempene i forbindelse med planen. Dersom det
er mulig å bevare vegetasjon for å hindre noe støy og terrenginngrep bør tiltakshaver være
bevisst på dette for å redusere inngrep. Alternative veitraséer er vurdert og det er konkludert
med at oppgradering av Arnegårdsveien er den mest hensiktsmessige løsningen.

Uttalelse fra Inger Johanne Haakenstad, 05.01.13
Er eier av Arnegårdsveien 22. Er sterkt imot utbygging av vegen og økende trafikk på den.
Ikke villig til å avstå grunn i den forbindelse.
Forslagsstillers kommentar:
Planen forutsetter ikke at det blir nødvendig å erverve fra denne eiendommen. Den vil kunne
få tilbud om støytiltak.
Rådmannens kommentar:
Tiltakshaver må holde seg innenfor de regler som gjelder for støy og anleggstrafikk.

Uttalelse fra Astrid og Arnfinn Lundem, 23.01.2013.
Mener fortau på sydsiden gjør at mange må krysse kjørevegen for å komme dit. Det er utrygt.
Krysset Arnegårdsveien X Tandbergmoveien og kryssene med Konglefaret og Granlystubben
er også usikre mht. trafikk. i forhold til å komme til fortauet.
At Arnegårdsveien og Tandbergmoveien også skal kunnen ta enda mer trafikk enn bare fra
først byggetrinn mener de gjør forholdene verre.
Setter spørsmål om grunnforholdene i Tandbergmoveien vil tåle anleggstrafikken.
Forslagsstillers kommentar:
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Plasseringen av fortauet på sydsiden er ut fra hensynet til de meget store høyspentmastene,
som kun muliggjør forbipassering av fortau. Om en skulle lagt fortauet på nordsiden måtte en
foreta store inngrep i eiendommene der. At en må krysse vegen for å komme ut på fortauet
bør være overkommelig med såpass små trafikkmengder en her snakker om.
Rådmannens kommentar:
Krysset som nevnes spesielt er utfordrende med tanke på utforming, og det er vanskelig å
unngå plassering av fortau uten at man må flytte på kostbare høyspentmaster. Hastigheten vil
være lav. Dersom fartsgrensene ikke overholdes vil det være aktuelt å vurdere etablering av
fartsdumper slik det i dag er i nedre del av Arnegårdsveien og fortau etableres.

Uttalelse fra Finn Hansen, 25.01.2013
Ønsker at også gangveg og gatebelysning skal være ferdig samtidig som kjøreatkomsten.
Ønsker at alternative trasser vurderes: Veg nedenfor Studentsamskipnadens tre boliger, via
Trøgstad eller via Lisletta. Etterlyser svar på henvendelser til Ringerike kommune.
Forslagsstillers kommentar:
De tre alternativene er vurdert, men ikke funnet mulige/hensiktsmessige. Gangveg og
belysning vil være en del av atkomsten til feltet og vil bli ferdigstilt samtidig med kjørevegen.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen beklager manglende svar per brev. Avsender har ved flere anledninger hatt
kontakt med areal – og byplankontoret. Trasevalgene har vært vurdert uten å gi noen ekstra
gevinst for trafikkavvikling. Trygstad har kulturminner som er automatisk fredet og Lisletta
utredes videre når trafikkapasiteten skal vurderes i den videre behandlingen av
kommunedelplan for Krakstadmarka.

Uttalelse fra Siv Kvernberg og Øyvind Kjelsvik/Kristin Thordardottir, 29.01.13
Eiere av hhv gnr 37/106,208 (Tandbergmoveien 2-4) og gnr 37/109 (Tandbergmoveien 6).
Ønsker ny vurdering av 3 atkomster:
1. Via Lisletta,
2. Via Trøgstad
3. Omlegging til nedenfor Studentsamskipnadens 3 boliger (Tandbergmoveien
1,3,5).
Valg av atkomst må også sees i hht. total utbygging i Krakstadmarka, ev skole i
Krakstadmarka og ev ny bru over Storelva.
I fall det kun er Tanberglia som skal benytte Arnegårdsveien/Tandbergmoveien må det
komme fysisk sperre mot Lisletta pga. bruk som gjennomkjøringsveg. Myke trafikanter i
Tandbergmoveien får det bedre om ikke kjøretrafikken øker her. Om feltene i hele
Krakstadmarka blir bygd ut uten at de øvrige atkomstene blir bygget så blir det mye mer
trafikk i denne atkomstvegen og støyen for naboeiendommene øker kraftig.
Forslagsstillers kommentar:
Det er i kommunedelplanen og dette reguleringsplanarbeidet vurdert alternative atkomster
sammen med hele utbyggingsmønsteret. Det er satt rekkefølgebestemmelser som skal hindre
at denne atkomsten skal bli overbelastet av trafikk fra andre felter enn søndre deler av
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kommunedelplanområdet. Lisletta og Trøgstad er uaktuelle pga. tilknytning til E16.
Omlegging i hht. alt 3 gir dårlig forhold for myke trafikanter langs nåværende
Tandbergmoveien.
Rådmannens kommentar:
Alternativene har blitt vurdert i løpet av planprosessen og rådmannen støtter forslagsstillers
vurderinger. Det er nylig startet planarbeid for regulering av Hønenkrysset til å bli en
rundkjøring. Dette vil lette avkjøring mot E16 og Rådmannen antar at dette også vil dempe
gjennomgangstrafikken.

Uttalelse fra Ragnar Øye og Tove Rolfsen, 03.02.2013
Svært negative til økt støy og mer trafikk. Ønsker vei mellom Tanbergmoen og Hønen.
Forslagsstillers kommentar:
Jfr. våre kommentarer til tilsvarende uttalelser ovenfor.
Rådmannens kommentar:
Tiltakshaver må holde seg innenfor de lover og forskrifter som gjelder for støy og
anleggstrafikk. Dersom det blir aktuelt kan støytiltak kreves.

Uttalelse fra Marit Tingleff og Per Inge Bjørlo, 04.02.2013
Ønsker at sti som egentlig skal gå mellom Arnegårdsveien 54 og 56 rustes opp, men er
igjengrodd med de følger at folk heller går gjennom deres eiendom Arnegårdsveien 52.
Kommentar:
Stiene ligger langt utenom denne reguleringsplanen. Forholdet må tas opp på annen måte.
Rådmannens kommentar:
Henvendelsen er tatt opp med vei, park og idrett i kommunen. Det er dessverre ikke kapasitet
eller ressurser til å gjøre noe med sti mellom Arnegårdsveien nr. 54 og 56..

Uttalelse fra Kjell Baug, Per Strande og Øystein Frøyshov, 04.02.2013
Lik uttalelse til kommunedelplanen og detaljplanen for Tanberglia.
Med relevans for Tanberglia påpeker de at Krakstadmarka med Tanberglia må være et
sammenhengende område, som oppnås bl.a ved langsgående samleveg og bru over til byen.
Viser til vedtatt planprogram 22.04.2012 hvor kommunestyret understreker dette. Alle utgifter
fordeles på alle tomter i kommunedelplanområdet.
Utbygging i Tanberglia vil føre til overbelastning på veinettet.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentarene vil gjelde bestemmelser og vedtak knyttet til hele kommunedelplanen og ikke
planmaterialet for Tanberglia.
Rådmannens kommentar:
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Rådmannen er enig i merknaden om at Krakstadmarka bør bli en sentrumsnær bydel.
Kostnadsberegninger viser i midlertid at utbyggingskostnadene til infrastruktur blir for høye
til å kreve at første byggetrinn i Tanberglia skal bidra til å finansiere bla. bruløsning. Det er
aktuelt å se på kostnadene igjen ved neste byggetrinn i Krakstadmarka.
Trafikkutviklingen for første byggetrinn (Tanberglia boligområde), vil i følge
trafikkberegninger være innenfor kapasitetsgrensen.
Når det gjelder sentrumsnærhet ligger Tanberglia plassert slik at gangavstanden ikke blir
vesentlig lenger til sentrum ved etablering av forbindelse til Høyskoleområdet enn den vil
være ved å gå gjennom planområdet og over bruforbindelse til Schjongslunden. Ved
etablering av gangbro fra Høyskoleområdet vil denne kunne bli en enda mer naturlig
forbindelse mot sentrum.
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Uttalelser fra offentlige myndigheter
Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 6.2.2013 og 4.4.2013
Tilrår at de omsøkte kulturminnene som er avdekket frigis, på vilkår at de avdekkede
kulturminnene graves ut.
I siste brev av 4.4.2013 meddeles at Riksantikvaren har gitt dispensasjon for to kulturminner,
med vilkår om at ett av dem (ID 161343) graves ut av arkeologer. Dette må inn i
bestemmelsene. Vedtak om omfang og kostnader lan først skje etter at reguleringsplanen er
vedtatt. (Kulturhistorisk museum har foreløpig budsjettert kostnadene til ca. 1,36 mill. kr).
Selve utgravingen kan normalt bare gjøres i sommerhalvåret.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er som forventet. Siden vedtak om og gjennomføringen av utgravingene er avhengig av
vedtatt plan, og utgravinger er sesongbetinget, er det viktig at planen vedtas snarest mulig.
Rådmannens kommentar:
Reguleringsplanen ivaretar nå disse forholdene knyttet til kulturminner. Det er viktig for
videre framdrift etter vedtak at Kulturhistorisk museum har mulighet til å foreta utgravninger
i løpet av sesongen 2014.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, 28.01.13:
Har innsigelse knyttet til ivaretakelse av støy, bekkedrag, energiforsyning og sandlekeplasser.
Har faglige råd vedr naturmiljø og busslommer.
Etterlyser en bedre redegjørelse for miljøvennlige energiløsninger i planbeskrivelse og
konsekvensutredning. Med høy utnyttelse burde vannbåren varme og tilkobling til
fjernvarmenettet vært utredet og tilknytningsplikt eventuelt satt i bestemmelsene. Dette er
ikke belyst i saken og tilknytningsplikt til fjernvarmenettet bes tatt inn i bestemmelsene.
Savner areal satt av til busslommer.
Ber om at det ikke gis rom for å avvike fra støyretningslinjene mht. at det kun er et flertall av
rom med støyfølsom bruk skal sikres grenseverdier i tråd med T-1442 (2012) tabell 3. De vil
også ha rekkefølgebestemmelser knyttet til tilbud om støytiltak.
Det må innarbeides i planen at det maks skal være 50 m til sandlekeplass fra hver bolig.
Naturpreg og vegetasjon i bekkeområdene må utredes nærmere og ivaretakelse av ravinedaler
bør tas med i bestemmelsene.
Ber kommunen endre ordlyd om at «geotekniske sakkyndige kan bekrefte mindre
byggegrenseavstand til utenforliggende terreng», og ordlyd mht. takformer og –høyder.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentarene og de to innsigelsespunktene om støy er uproblematisk å etterkomme.
Krav om maks 50m til sandlekeplass kan tas inn i bestemmelsene.
Områdene AU1 og AU2 er ikke viktige ravine- eller bekkeområder innen
kommunedelplanområdet. De ligger tett inntil utbyggingsfeltene, så det synes å være feil å
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prioritere naturmiljø fremfor menneskelige behov her. Meget store deler av
Krakstadmarka/Tanbergmoen er ubebyggelige som dermed blir vernet av seg selv. Så siden
det ikke er spesielle biotoper eller rødlisteart-forekomster i AU1 og AU2 så bør fylkesmannen
trekke dette innsigelsespunktet.
Nye hus blir bygget med meget lavt energibehov, så å skulle kreve tilknytningsplikt til denne
småhusbebyggelsen virker for strengt. Anbefales ikke at blir etterkommet.
Busslommer/-stopp kan vurderes konkret.
Formuleringene om byggegrenser og byggehøyder kan formuleres bedre om kommunen mht.
sin byggesaksavdeling føler behov for det.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen synes forslagsstiller har etterkommet Fylkesmannens innsigelser og faglige råd
på en god måte. I forhold til støy er hensynet foreslått ivaretatt gjennom endringer i
bestemmelsenes § 1.1.4 § 7.10 og §7.11, som gir føringer for gjennomføringen.
Det er lagt inn hensynssone for bevaring naturmiljø med tilhørende bestemmelse for
områdene nær AU2. Rådmannen har etter nærmere undersøkelser kommet til at AU1 ikke er
et bekkedrag og således ikke omfattes av innsigelsen.
Rådmannen har etter kontakt med Hønefoss Fjernvarme funnet at det ikke er hensiktsmessig å
legge inn krav om tilrettelegging for fjernvarme i planområdet. Som følge av nye
byggtekniske forskrifter, TEK 10, og trenden med økt bygging av passivhus anser
fjernvarmeselskapet at det lite trolig vil være lønnsomt med fjernvarmeutbygging. Det anses
ikke lønnsomt å bygge ut fjernvarme til disse delene av planen og rådmannen er også negativ
til å avsette arealer for eventuell framtidig fremføring av fjernvarme da dette kan virke
negativt på arealutnyttelsen.
Bestemmelsene vedrørende lek endres for å imøtekomme innsigelsen ved å trekke inn
bestemmelser fra bestemmelsene i kommuneplanen.
Det legges opp til at stedlig vegetasjon bevares for å dempe inntrykket av
landskapsendringen. Der bevaring av områdene kommer i konflikt med nyttehensynet, må
nyttehensynet gå foran. Det er tatt inn føringer om bevaring av vegetasjon i §5.1.
Planen legger opp til etablering av kantstopp i nærheten av innkjøring til boligområde.
Bestemmelsene om byggegrenser og byggehøyder er justert. Ordlyden er endret slik at det går
klarere fram at kravet gjelder vurdering av sikkerhet og valg av løsning for fundamentering
nærmere skråningskant enn det som er fastsatt ut i fra hittil gjennomførte geotekniske
vurderinger.

Uttalelse fra Statens vegvesen, 08.02.2013 og 18.03.2011.
Viser i brevet av 8.2.13 til at deres innspill til varsel av 18.3.11 ikke omtalt i planbeskrivelsen
og konsekvensutredningen.
I sistnevnte påpekes det at hensynet til alle trafikkhensyn (kapasiteter, kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for myke trafikanter) må utredes og at tiltak for dette må påregnes forlangt
gjennomført før området tas i bruk. Med bakgrunn i de eksisterende trafikkforholdene på
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Hvervenkastet og E16 (allerede overbelastet), vil det ved denne utbyggingen være behov for
store tiltak på eksisterende offentlig vegnett. De fraråder at området detaljreguleres før veg og
trafikkforholdene til hele boligområdet er avklart i det pågående kommunedelplanarbeidet.
Viser også til vegvesenets innspill til trafikkanalyser og behovet for tiltak på eksisterende
vegnett i forbindelse med etablering av Coop Hvervenkastet og nybygg på Hvervenmoen, og
prioriterer kommunedelplanen.
I uttalelsen av 8.2.13 oppsummerer vegvesenet planforutsetningene og trafikksituasjon i
området. Bemerker at det i bestemmelsene ikke er rekkefølgekrav knyttet til riks- eller
fylkesveg. Har innsigelse til planforslaget pga. manglende avklaring i overordnet plan.
Forutsetter at Tanbergmoen ikke tillates kjøreatkomst via Tanbergmoen til Fv241 (Lisletta)
og E16.
Forslagsstillers kommentar:
Etter mottatte merknader har det vært avholdt to møter med vegvesen der både
kommunedelplanen og Tanberglia er drøftet. Kort fortalt kan konklusjonene derfra være at
vegvesenet aksepterer at beregningene for kryssbelastningen på Hvervenkastet ikke skal være
strengere for denne saken enn da vegvesenet selv fremmet sin sak om pendlerparkering i
samme arm av rundkjøringen.
En viser til møte mellom kommunen, Statens vegvesen og representanter for tiltakshavere på
Hvervenmoen og i Krakstadmarka 5.7.2011 om trafikksituasjonen Hønefoss sør, der
representanten fra vegvesenet uttrykte at det var positivt at kommunen ville legge opp til en
1.gangs behandling av reguleringsplanen for Krakstadmarka syd/Tanberglia samtidig med
kommunedelplanen. Se kommunens referat fra dette møtet.
Merknaden fra vegvesenet har én kommentar mht. planutformingen, og det er at det ikke er
rekkefølgekrav knyttet til riks- eller fylkesveg. Dette vil bli rettet på.
Rådmannens kommentar:
Trafikkutredninger for detaljplanen er nå endret slik at den også tar med utviklingen på
Hvervenmoen. Utredningen konkluderer med 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 økningen som følge av trafikk fra Krakstadmarka ikke
vil utgjøre en merkbar forskjell i dimensjonerende time. Rådmannens vurdering av dette er at
Tanberglia dessuten bare er mindre del av Krakstadmarka. Dvs. enda mindre «merkbar».
Den kommende trafikkveksten vil i hovedsak skyldes den generelle trafikkveksten. Utbygging av
Tanberglia vil ikke gi en merkbar endring av trafikkbelastning i vegnettet ved planområdet.
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Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder
Vedtak i trafikkrådet 05.02.2013
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmede, 14.02.2013
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Behandling i Ungdomsrådet 21.01.2013:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse fra Ringerike kommune, miljørettet helsevern, 01.02.2013
Uttalelse til både Tanberglia og kommunedelplanen. Området er et av de områdene som er
enklest å tilrettelegge ut i fra topografi. Viser til Krav om universell utforming. Vi stiller
spørsmålstegn ved foreslåtte friluftsarealers egnethet i forhold til formålet. Arealene er bratte
og kun tilgjengelig for de sprekeste turgåerne med unntak av langsgående lengre stier fra
boligfeltene.
Gang og sykkelveiforbindelse til sentrum over elva må etableres og inngå i planen. Spesielt
viktig ved boligutbygging i syd kalt Tanberglia.
Det må i detaljplanleggingen ta hensyn til framtidige klimaendringer med estimerte økte
nedbørsmengder høst og vinter når risikoen for avrenning og skader på terrenget er størst.
Overvann er tema i kommunedelplanen, et tips til forslagsstiller kan være å se muligheten for
å bruke overvann som en positiv ressurs i bomiljøet, jf. Fornebu.
Støy fra byen/stadion som følge av normale byfunksjoner på dag, kveld og natt kan
forekomme og må tas med i betraktningen ved plassering av boliger og for eksempel naturlig
skjerming / vegetasjonsskjerming.
Forslagsstillers kommentar:
Planen vil ivareta hensynene om universell utforming. Områdets naturlige terreng
vanskeliggjør en utforming på turstier som er UU.
Rådmannens kommentar:
Kravene om universell utforming skal ivaretas i planen. Når det gjelder turstier legger
terrenget naturlige begrensinger for ferdsel. Ved utplanering av områder for eksempel til
lekeplasser, må disse tilfredsstille krav om UU.
Det vil bli opprettet gangveiforbindelse langs Arnemannsveien. Det stilles ikke krav om en
egen sykkelforbindelse ned til feks. Høyskoleområdet fra Tanberglia.
Ved nærmere detaljering av bebyggelse og igjenfylling må det tas spesielt hensyn til økte
nedbørsmengder i årene fremover. Overvann skal ikke belastes avløpsnettet og
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dimensjonering av rør bør være i samsvar med økt nedbørintensitet. Det samme gjelder
drenering av områdene som er fysisk berørt av tiltak.
Det anbefales at en ved utbygging finner en balanse mellom skjerming av boligområdene og
utsikt, for å dempe noe støyproblematikk fra sentrum.

Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk tjeneste, 01.02.2013:
Bemerker til plankart og bestemmelsene at brannvannskravet blir 50l/s mot min 2,0bar for
denne type bebyggelse.
Ønsker trafo og plasser for renovasjon lagt inn på kartet.
Fordrøyning overvann bør kunne anlegges i grøntområdene.
Bør legges inn busstopp med snuplass inntil gjennomkjøring på samleveg er etablert.
Kommunen kan overtas KV2 inkludert snuhammer og gang- sykkelvei fram til parkering og
snuhammer PI3. Betingelsen er at den legges med veibredde som kommunal samlevei.
Det settes reguleringsbestemmelse om å etablere gatelys.
Det avsettes kurveutvidelser iht. veinormen.
Hvis det skal bygges kloakkpumpestasjoner, må tomt avsettes i plan.
Overvann føres til vassdrag, utover fordrøyning på eksisterende arealer.
Teknisk tillater ikke at overvann tilføres kommunalt nett ved Bredalsveien pga. problemer
allerede i dag med oversvømmelser og tilstopping i nettet.
Hvis overvann skal tilføres eksisterende overvannsledning, må tiltak først utføres før det kan
tillates.
En eventuell vei over Tanbergmoen mot Lisletta er ikke omtalt i plan, en
forutsetter at denne parsellen ikke skal bygges som følge av kommunedelplanen for
Krakstadmarka.
V1 blir privat veg. En kan ellers ikke se at det er tatt inn reguleringsbestemmelser for
Arnegårdsveien, eks. GS7.
På planen ønsker vi at det legges forskjellig symbol/farge på offentlig og privat veiformål.
Parkeringer reguleres til privat formål og eie.
Planen bør ha en kobling til de rekkefølgebestemmelser som blir fastsatt for
kommunedelplanen for Krakstadmarka. Gjerne klarlegge føringer fra kommunedelplanen til
reguleringsplan.
Forslagsstillers kommentar:
En mengde detaljer som en vil ta høyde for å innfri. Unntatt er å farge offentlig og private
vegformål med ulik farge. En må følge normen for planfremstilling. Eierforholdet skal
komme frem av bestemmelser og SOSI-kodingen.
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen har i løpet av planprosessen vurdert realismen i en helhetlig finansiering av
infrastruktur for vei, vann og avløp bør være på plass før det etableres boliger innenfor
kommunedelplanen. Denne infrastrukturen legges gjerne samtidig for å spare kostnader.
Kostnadsmessig har utredninger fra Cowi og FAVEO vist at det er svært høye kostnader for
infrastruktur i Krakstadmarka. For å sikre utvikling av et relativt bynært og attraktivt
boområde, anbefales det første byggetrinnet i Krakstadmarka får starte opp før
Kommunedelplanen er vedtatt. Planområdet ligger nært eksisterende infrastruktur.
Dimensjonering av rør bør være slik at det er mulig å koble seg på en et større avløpssystem
på sikt.
Offentlig og private veiareal er ikke mulig å vise som formål i reguleringsplanen, men kunne
vært illustrert for å vise hvilke arealer som kommunen må brøyte og vedlikeholde i framtiden.
Dette er en kostnad som kommunen får i årene fremover.

Uttalelse fra Ringerike kommune, kommuneoverlegen, 01.02.2013
Viser til deres uttalelse til kommunedelplanen datert 1.2.13, sak 06/1314-91. Der er ulike
problemstillinger mht. helse og universell utforming drøftet.
Mener Tanberglia er innen kommunedelplanen et av de områdene som er best egnet for
utbygging, men forhold mht. trafikk og rasfare må tas på alvor og det må legges til rette for
gode leke- og friluftsområder. Prinsippene om universell utforming må følges.
Forslagsstillers kommentar:
Synspunktene kommuneoverlegen kommer med mener en å ha tatt til følge i planen.
Rådmannens kommentar:
Planforslaget skal ivareta disse hensynene og følges opp i forbindelse med utbygging.

Uttalelse fra Ringerike kommune, Byggesak, 28.01.2013
Ber om spesifisering av begrepet «minste uteoppholdsarealer» i bestemmelsenes § 1.1.5.
Ønsker at bebyggelsen detaljeres mer enn som konsentrert boligbebyggelse.
Synes at en BYA på hhv. 70 % og 75 % virker unormalt høyt.
Ønsker at tidspunktet for opparbeidelse av offentlige trafikkarealer knyttes til igangsettelse av
boliger og ikke brukstillatelse slik § 7 pkt.4 sier.
Forslagsstillers kommentar:
Kravene om minste uteoppholdsarealer er utformet av kommunen, men er vel ment slik at i
det førstnevnte (25m2), «minste totale uteoppholdsarealer» inngår også felles
uteoppholdsarealer, mens minste uteoppholdsareal (10m2) gjelder det spesifikke hver enkelt
bolig skal ha for seg. Dette må Areal- og byplankontoret bekrefte/formulere.
Det er ikke ønskelig å være mer konkret mht. begrepet konsentrert småhusbebyggelse, da de
fleste områdene har flere muligheter mht. boligtyper.
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Med minste krav til garasjer, parkering og uteoppholdsarealer er de ingen fare for at % BYA
kan føre til uønsket tett bebyggelse, men en litt lavere prosent kan også aksepteres. Dette kan
diskuteres nærmere med Areal- og byplankontoret.
Mht. tidspunkt for opparbeidelse av offentlige trafikkarealer mener en at det kan være fordel å
knytte det til brukstillatelse, da anleggstrafikk ofte vil slite ned nye veger.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser at 75 % BYA er noe høyt BK3. Men rådmannen anser allikevel at kravene
til lekeplass og utearealer vil gjøre at bebyggelsen ikke blir så tett som det kan fremstå av
utnyttelsesgraden.
Grøntarealet rundt boligene vil gi planen en lavere tetthet
Det anbefales at opparbeidelse av offentlige trafikkarealer knyttes til brukstillatelse.
Det anbefales at forslagsstiller nøye vurderer tetthetsgraden slik at ikke prosjektet blir for tett
og mindre attraktivt.

Uttalelser fra andre
Uttalelse fra Hønefoss fjernvarme, 25.03.2013:

Tilknytningsplikten inntreffer først for bygg større enn BRA=1000m2. Anbefaler ikke krav til
tilknytningsplikt der det skal bygges eneboliger. Dersom det bygges tett og fjernvarme
vurderes å være lønnsomt må utbygger betale 100 % av anleggene. Eventuell trase bør gå via
Arnegårdsveien. Rør bør koordineres med andre infrastrukturtraseer.
Krav til isolasjon i ny bebyggelse gjør fjernvarme mindre lønnsom for småhusbebyggelse.
Forslagsstiller kommentar:
Foreløpig viser planene for søndre deler av Krakstadmarka ingen store bygg. Det er derfor
ikke tilrådelig å sette krav til fjernvarmeanlegg og tilknytningsplikt eller tilrettelegging for
slike anlegg.
Seinere diskusjoner om mulige skoler og/eller andre kommunale funksjoner i området
aktualiserer imidlertid om det vil være strategisk riktig å bygge tilførselsanlegg samtidig med
kommunalteknisk infrastruktur allerede nå. Men dette bør avklares når slike anlegg
prosjekteres, uavhengig av planbehandlingen nå.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen har etter kontakt med Hønefoss Fjernvarme funnet at det ikke er hensiktsmessig å
legge inn krav om tilrettelegging for fjernvarme i planområdet

Uttalelse fra Steinar Larsen, 12.02.2013
Mener trafikken ikke ledes ut på Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, men ut på Trygstadveien.
Fordeler mht. trafikkbelastningen på førstnevnte veger og mindre kostnader.
Forslagsstillers kommentar:
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Trygstadveien-alternativet er vurdert mht. atkomster til Krakstadmarka generelt, men ble
forkastet pga. den representerer en større omkjøring og berører kulturminner.
Rådmannens kommentar:
Trafikkutredningen fra Cowi konkluderte med veldig liten forbedring med avviklingen i
rundkjøringen ved å la deler av trafikken gå via Trygstadveien. Trafikken til/fra
Arnegårdsveien er liten sammenlignet med andre trafikkstrømmer i rundkjøringen. Det ser i
tillegg ut til at venstresving kan bli problematisk ut fra Trygstadveien, slik at det i perioder
kan bli nødvendig for venstresvingende trafikk å kjøre om rundkjøringen for å snu.
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Ringeriek kommune
Miljø- og arealforvaltningen
Areal- og byplankontoret
Saksnr.
11/330-37

Løpenr.
2855/13

Arkivkode
REG 356

Deres ref.

Dato
01.02.2013

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGLIA BOLIGOMRÅDE
Deres brev av 11.12.2012 Detaljregulering 0605_356 Tandberglia boligområde 1, varsel om
offentlig ettersyn.
Det vises til uttalelse til kommunedelplan for Krakstadmarka, datert 1.2.2013, sak 06/1314-91.
Vi har ingen ytterligere kommentarer til detaljreguleringsplanen enn det som allerede er omtalt
i uttalelsen til kommunedelplanen og det som er oppgitt som utfordringer for utbygging av
området i deres brev av 11.12.2012. Tandberglia er et av de arealene som trolig er mest egnet
til boliger, men forholdet til trafikk til og fra området og rasfare må tas på alvor, tilsvarende
må det legges til rette for gode leke- og friluftsarealer som er egnet for formålet for folk flest.
Prinsippene om universell utforming må følges.
Hjemmel:
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Saksdokumenter:
Brev fra Ringerike kommune, miljø og arealforvaltningen, Areal- og byplankontoret,
Detaljregulering 0605_356 Tanberglia boligområde 1, varsel om offentlig ettersyn
Med hilsen

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
telefon: 905 62 030

Kopi: Kommuneoverlege, Karin Møller

POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Storgaten 13
email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no
Side 601 av 704

TELEFAX

TELEFON

32 11 77 22

32 11 74 00

RINGERIKE KOMMUNE
Kommunalteknisk tjeneste

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret
Pb. 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Saksnr.
06/1314-88
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KRAKSTADMARKA - KOMMUNEDELPLAN. TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE.
KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA, VANN OG AVLØP.
Viser til Deres brev av 12.12.2012 om kommunedelplanen for Krakstadmarka og brev av
11.12.2012 om detaljregulering 0605_356 Tanberglia boligområde.
Videre viser vi til og kommenterer rapport fra Cowi AS om Kommunedelplan Krakstadmarka,
vann og avløp, versjon A dat. 12.11.2012. Denne rapporten lå ikke ved oversendelsesbrevet,
men er oversendt oss fra Cowi AS etter henvendelse herfra. Rapporten ligger vedlagt.
Ovennevnte planer og dokument er gjennomgått med Drift vann og avløp, og Drift veier og
gater. Teknisk Drift oversender herved uttalelse felles på disse dokumenter grunnet
sammenhengen mellom dem.
Bestemmelser for kommunedelplan Krakstadmarka og plankartet for kommunedelplanen:
Teknisk Drift mener at infrastruktur samleveier, bruer, høydebasseng, pumpestasjoner og
hovedledninger som må opparbeides for å gjennomføre kommunedelplanen (kdl), blir fastlagt
teknisk før kdl vedtas. Nødvendige tomter avsettes i plankart. Videre at finansiering og
utbyggingstidspunkt blir fastlagt i kdl. Denne infrastruktur må bygges ut før felt innen planen
bygges ut. Videre at også nødvendig infrastruktur utenfor planområdet blir opparbeidet.
Bestemmelsene i kdl må ta høyde for at igangsetting bygging i et boligfelt her er betinget av
kapasitet i kommunens renseanlegg, vannverk og lignende, dette bør det settes
rekkefølgebestemmelse for. Viser til tidligere signal i prosessen for kdl om kapasitet Monserud
renseanlegg.
§4.1.7: der kommunen skal overtas infrastruktur fra utbygger, må det inngås utbyggingsavtale.
Vi mener kdl, som nevnt over, må avklare prinsipp for utbygging av den overordnede
infrastruktur. Dette både med hensyn på finansiering og arbeidsfordeling. Også
ansvar/finansiering innen de ulike boligfelt bør avklares.
Dette gjelder også i prinsipp for foreliggende detaljreguleringsplan.
Gjennomføringsmodell bør avklares gjennom foreliggende kdl-prosess.
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Vi vil kreve at kabel- og fjernvarmeanlegg legges samtidig med opparbeiding av veier, det vil
ikke bli tillatt overgraving av nye veier.
§5.1: veier som ikke har standard som samlevei ihht. standard for slike vei, og kommunens
krav, reguleres til adkomstvei og overføres til privat eie. I kommunale blindveier skal det
opparbeides snuplass for buss, eks. SV_F_7.
§5.2: byggegrense settes ut fra om det er fortau eller gang- sykkelveg langs siden av veien, 10
m byggegrense er ikke nødvendigvis riktig byggegrense på begge sider av veien.
(Tomtefeltene virker ganske romslige, bla. AB_F_3 som er då 95.560 da).
§9: det er noe vanskelig å se hvor de ulike veier starter. Ref. felt AB_F_4. Arnegårdsveiens
utbedring bør legges inn på kart, med rekkefølgebestemmelser for oppgradering.
Reguleringsplankartet er noe vanskelig å lese i forhold til betegnelse veier, og rekkefølge for
veitiltak for det enkelte felt. Kan betegnelser og kartfremstilling av veier og gang- sykkelveier
gjøres noe klarere.
Detaljregulering for Tanberglia, 0605_356, plankart og reguleringsbestemmelser:
Kan ikke se å ha mottatt plankart over samlevei fra Hvervenkastet til boligområdene.
BB1: brannvannskrav vil bli 50 l/s mot min. 2,0 bar for denne type bebyggelse.
Hva er forskjellen mellom kjøreveg og veg? Eventuell trafo legges inn på kart. Renovasjon bør
vises på kart. Fordrøyning overvann bør kunne anlegges i grønt/friarealer.
Det bør legges inn busstopp med snuplass i detaljplanen inntil gjennomkjøring på samlevei er
etablert.
Kommunen kan overtas KV2 inkludert snuhammer og gang- sykkelvei fram til parkering og
snuhammer PI3. Betingelsen er at den legges med veibredde som kommunal samlevei.
Det settes reguleringsbestemmelse om å etablere gatelys.
Det avsettes kurveutvidelser ihht. Veinorm.
Kommunalteknikk:
Hvis det skal bygges kloakkpumpestasjoner, må tomt avsettes i plan.
Overvann føres til vassdrag, utover fordrøyning på eksisterende arealer.
Teknisk tillater ikke at overvann tilføres kommunalt nett ved Bredalsveien pga. problemer
allerede i dag med oversvømmelser og tilstopping i nettet. Hvis overvann skal tilføres
eksisterende overvannsledning, må tiltak først utføres før det kan tillates.
§3 samferdsel: en eventuell vei over Tandbergmoen mot Lisletta er ikke omtalt i plan, en
forutsetter at denne parsellen ikke skal bygges som følge av kdl for Krakstadmarka.
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§3.2: V1 blir privat veg. En kan ellers ikke se at det er tatt inn reguleringsbestemmelser for
Arnegårdsveien, eks. GS7.
På planen ønsker vi at det legges forskjellig symbol/farge på offentlig og privat veiformål.
Parkeringer reguleres til privat formål og eie.
§7 rekkefølgebestemmelser: planen bør ha en kobling til de rekkefølgebestemmelser som blir
fastsatt for kdl for Krakstadmarka. Gjerne klarlegge føringer fra kdl til reguleringsplan.
Kommunedelplan Krakstadmarka. Vann og avløp. Dat. 12.11.2012:
Vi viser til vedlagte utredning fra Cowi As, og kommenterer tema som er tatt opp i denne.
Vann:
Det er ikke prioritert å forsyne med vann for ny bebyggelse ved Arnegård fra en ny
pumpestasjon (inkl. nødstrømsaggregat) fra høydebassenget på Tandbergmoen.
Prioritert vannforsyning er et høytliggende høydebasseng som kan forsyne de høyest liggende
boligfelt innenfor hele kommunedelplanen med selvfall, og trykkreduksjon til lavereliggende
felt. Vann til nytt høydebasseng forsynes med uttak vann fra trykksonen til Høyby
høydebasseng, og pumping til nytt høydebasseng. Ringledning fra det nye høydebassenget mot
byggeområder ved Arnegård og Tandbergmoen kobles til eksisterende vannledning til
Tandbergmoen høydebasseng. Dette for evt. reserveforsyning mot høydebassengene på
Tandbergmoen og i Haugsbygd.
Vi krever denne løsning utredet og innarbeidet før kdl blir vedtatt.
Vi vil ikke tillate vannforsyning fra Haugsbygd til Hjertelia med dagens høydebasseng og
ledningsnett.
Strategi overvann:
Teknisk drifter ikke overvannsmagasin her.
Primær løsning er overvannsledninger til Storelva, eller til bekk med helårs vannføring,
eventuelt med fordrøyningsmagasin før overvann går til ledning. Vannveier sikres mot erosjon
ved steinsetting evt. annen sikring.
Det angis flomveier i boligfeltene hvis overvannsystemet ikke greier å ta unna.
Spillvann:
Oppgitte utbyggingskostnader for Monserud renseanlegg gjenspeiler ikke utvidelse av
renseanlegget med både utvidelse og sekundærrensing. Ber om at dette korrigeres, da
kostnadsberegning for utbyggingen ikke foreligger pr. i dag.
Kapittel 3.1 Tandbergmoen/Arnegård: Alternativ løsning for tilkobling kommunalt nett kan være
selvfall til HIBU eller Bredalsveien.
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Teknisk Drift ber om å bli holdt orientert og tatt med på råd i den videre prosessen med
kommunedelplan for Krakstadmarka, detaljreguleringer og tekniske planer.

Med hilsen

Asle Aker
Virksomhetsleder

Saksbehandler: Kjell Arve Aarebru
telefon: 90 94 74 55

Vedlegg:
Ringerike kommune. Kommunedelplan for Krakstadmarka. Vann og avløp, oppdragsnr.
A034308/138726, versjon A, dat. 12.11.2012 fra Cowi AS
Kopi u/vedlegg:
Brann- og redningstjenesten, her.
Drift vann- og avløp, her.
Drift veier og gater, her.
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UTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KRAKSTADMARKA
Deres oversendelse datert 12.12.2012 vedrørende offentlig ettersyn av kommunedelplan for
Krakstadmarka, vedlagt kart, bestemmelser, beskrivelse med konsekvensutredning og risikoog sårbarhetsanalyse, merket 1. gangs behandling 20.11.2012.
Miljørettet helsevern har til tider vært holdt orientert om planprosessen for utbygging i
Krakstadmarka. Kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern har gjennomgått
planen i internt møte 31.1.2013. Vi er opptatt av at helsehensyn blir ivaretatt i planen på en
tilfredsstillende god måte, med helsehensyn menes forhold som direkte eller indirekte kan
innvirke på folks helse, det kan være fysiske, kjemiske, sosiale og biologiske faktorer i miljøet.
Formålet med miljørettet helsevern er å bidra til å fremme helse og trivsel i befolkningen og
redusere faktorer som kan bidra til uhelse.
Beliggenhet
I vurdering av beliggenhets egnethet for nye arealformål som områder for friluftsareal,
lekeområder, boligformål, trafikkformål og områder for offentlig tjenesteyting står hensynet
helse- og miljøfaktorer sentral. Det gjelder både helse- og miljøfaktorer som kan få
innvirkning på planen og helse- og miljøfaktorer det utbygde området kan påføre omgivelsene.
Denne uttalelsen omfatter forholdet til områdets utforming, topografi, trafikkforhold,
tilgjengelighet, forurensing, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet som vi mener er
viktig at forslagstiller har vurdert under detaljregulering og utbygging av området.
Vi kjenner til at det er foretatt grunnundersøkelser i forhold til risiko for masseutglidning og
forutsetter at det er betryggende å bygge og bo i området.
Vårt inntrykk er at det her planlegges etablert et større boligområde med område for framtidig
offentlig tjenesteyting som vil generere bruk av privatbil både internt i området og i de nære
omgivelsene. Utbyggingen vil generere økt trafikk forbi eksisterende boliger i tilgrensende
områder og økt behov for flere parkeringsplasser i Hønefoss by. Kommunedelplanen
samsvarer følgelig ikke med intensjonen om fortrinnsvis fortetting av Hønefoss by med formål
om å redusere biltrafikk i byen, men framstår som en ny ”soveby” til Hønefoss på lik linje
med Haug og Heradsbygda.
Området utforming og topografi er lite godt egnet som bomiljø for eldre og
funksjonshemmede. Universell utforming lar seg vanskelig ivareta og selv ved gode
kollektivforbindelser vil det bli et område som er vanskelig tilgjengelig for folk med nedsatt
POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Storgaten 13
email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no
Side 606 av 704

TELEFAX

TELEFON

32 11 77 22

32 11 74 00

2
funksjonsevne og folk med behov for funksjonshemmede fasiliteter. Etter 30 – 50 år kan det
følgelig bli vanskelig for de første bosetterne å fortsette å bo der uten betydelig tilrettelegging
og for noen blir det helt umulig.
Det framgår ikke at hovedregel er at universell utforming blir ivaretatt i planen, men det
framgår at det kan tilrettelegges enkelte områder for personer med behov for
funksjonshemmede fasiliteter. Tilrettlegging for folk med spesifiserte funksjonshemninger
(synshemmede, hørselshemmede, orienteringshemmede, bevegelseshemmende og
hørselshemmede) er i utgangspunktet diskriminerende ved ny utbygging. Det betyr samtidig at
området kun tilrettelegges for de mest funksjonsfriske.
Krav til universell utforming framgår av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. For mer
informasjon vises til: Råd og tips til universell utforming vedtatt av Ringerike kommunestyre
26.1.2012, jf. sak 15/12.
Vi stiller spørsmålstegn ved foreslåtte friluftsarealers egnethet i forhold til formålet. Arealene
er bratte og kun tilgjengelig for de sprekeste turgåerne med unntak av langsgående lengre stier
fra boligfeltene. Områdene ved elva ligger ikke i gangavstand på tilfredsstillende tilgjengelige
stier, jf. stigningsforholdene fra boligene slik at de i liten grad er egnet for barn i frilek. Elva
vil også være en risiko for barna slik at områdene egner seg totalt sett dårlig til formålet. Det er
ikke inntegnet nærliggende og tilgjengelighet fra boligområdene (AB_F_2 og AB_F_3). Vi
forventer at det i detaljplanleggingen avsettes tilstrekkelige områder for lek og fritidsaktiviteter
i boligområdene og nærområdene til boligene som er tilgjengelig for folk flest.
Gang og sykkelveiforbindelse til sentrum over elva må etableres og inngå i planen. Spesielt
viktig ved boligutbygging i syd kalt Tandberglia.
Erfaringsmessig kan støy fra idrettsanlegg og arenaer for konserter medføre støybelastning i
boligområder, ikke minst der det foregår bruk av lydforsterkeranlegg. Lokale helsemyndigheter
i andre kommuner har erfart at lysanlegg kan gi betydelig ”lysforurensning” som følge av for
mye lys til uønsket tider på døgnet. Både for mye støy og for mye lys fra arrangementer i
nærmiljøet har vært påklaget til lokale helsemyndigheter i andre kommuner i perioder på
døgnet da små barn skal sove, jf. bruk av forsterket lys og lysanlegg ved større fotballkamper i
Schjongslunden.
Det vises spesielt til Helsedirektoratets to veiledere; ”Musikkanlegg og helse, veileder til
arrangører og kommuner (IS-0327)” og ”Veileder for støyvurdering ved etablering av
nærmiljøanlegg (IS-1693)”. Veilederne gjelder ved støykilden. Helsedirektoratet har ikke
veiledere for lysforurensning.
Annet støy fra byen som følge av normale byfunksjoner på dag, kveld og natt kan forekomme
og må tas med i betraktningen ved plassering av boliger og for eksempel naturlig skjerming /
vegetasjonsskjerming.
Utredningen omtaler forholdet til nedbør som overvann og at arealet med tette flater vil øke.
Det må i detaljplanleggingen ta hensyn til framtidige klimaendringer med estimerte økte
nedbørsmengder høst og vinter når risikoen for avrenning og skader på terrenget er størst.
Overvann er tema i kommunedelplanen, et tips til forslagsstiller kan være å se muligheten for å
bruke overvann som en positiv ressurs i bomiljøet, jf. Fornebu.
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Hjemmel: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Saksdokumenter:



Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltningen, Areal- og byplankontorets brev datert
12.12.2012, Krakstadmarka – offentlig ettersyn av kommunedelplan,
vedlagt:
o Areal- og byplankontorets brev av 11.12.2012, Detaljregulering av Tandberglia
boligområde, varsel om offentlig ettersyn
o Areal- og byplankontorets brev av 14.12.2012 Kommunedelplan Krakstadmarka –
invitasjon til informasjonsmøte.
o Reguleringsplan for kommunedelplan for Krakstadmarka, datert 19.9.2012
m/planbestemmelser datert og kart merket 1. gangs behandling, Bestemmelser for
Krakstadmarka datert 20.11.2012.
o Kommunedelplan for Krakstadmarka – Planbeskrivelse med konsekvensutredning og
ROS-analyse, Krakstadmarka - Ringerike kommune

Med hilsen
Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
telefon: 905 62 030
Kopi: Kommuneoverlege, Karin Møller
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REGULERINGSPLAN NR.356 - UTTALELSE FRA BYGGESAK TIL PLAN
Viser til forslag per 06.11.12 vedrørende reguleringsbestemmelser for Tanberglia.
I § 1.1.5 Utearealer er det angitt at for boliger skal det anlegges uteoppholdsarealer som følger:
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m² per boenhet ( medberegnet balkonger ).
- Minste uteoppholdsareal skal være 10 m² per boenhet.
Kommentar:
Det er uvisst hva som menes med de to minste uteoppholdarealene. Kan det spesifiseres eller
defineres annerledes?
Det vises til § 1.2.2 Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11
Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse.
Kommentar:
Jfr. T-1459 Grad av utnytting defineres konsentrert småhusbebyggelse som småhus,
sammenbygd i kjede eller rekker, med inntil tre målbare plan, der bygningens høyde faller
innenfor høydene som er angitt i plan- og bygningsloven.
Det anses som en stor fordel dersom bebyggelsen defineres mer detaljert enn bare som
konsentrert småhusbebyggelse.
§ 1.2.2 a angir maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1-8 skal totalt
være 75 %. For feltene BK 9-11 skal maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt
være 70 %.
Kommentar:
Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet.
Alle bygninger, konstruksjoner over bakken og åpent overbygget areal, samt nødvendig
parkeringsareal inngår i beregningen av bebygd areal (BYA) på tomta og angir hvor stor del
POSTADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502HØNEFOSS

KONTORADRESSE

TELEFAX

TELEFON

Storgt. 13

32 11 77 13

32 11 74 00

e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no
Side 609 av 704

2
som skal være ubebygd. For en gitt prosent bebygd areal (%-BYA) vil bygningsarealet variere
med arealet av tomta. Store tomter kan dermed bebygges med tilsvarende store bygninger.
Det virker unormalt høyt med 70 % og 75 % BYA for områdene.
§ 7 pkt. 4 sier at offentlig trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før
brukstillatelse for bygget gis.
Kommentar:
Det vil være viktig at trafikkarealene innenfor planområdet opparbeides før
igangsettingstillatelse gis slik at adkomst til tomtene/ områdene foreligger ved byggestart og
ikke etter at bebyggelsen er oppført.
Det samme gjelder for § 7 pkt. 3. Vi foreslår at tidspunktet før igangsettingstillatelse gjøres
gjeldende.

Med hilsen

Arne Hellum
Avdelingsleder, byggesak

Saksbehandler: Henning Gulbrandsen
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FORORD
Asplan Viak AS har vært engasjert av Krakstadmarka AS for å utføre en trafikkanalyse som del
av reguleringsplan for nye boliger på Tanberglia som er del av Krakstadmarka i Ringerike
kommune.
Trafikkanalysen er forutsatt å være del av forslag til reguleringsplan for tiltaket.
Reguleringsplanen utarbeides av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.
Kontaktperson hos Krakstadmarka AS er Dag Henhaug.
Asplan Viak AS med Olav Schou Knutsen som prosjektleder har utført arbeidet med denne
rapporten.
Sandvika, 8. mai 2014

Olav Schou Knutsen
Oppdragsleder
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SAMMENDRAG/OPPSUMMERING
Krakstadmarka AS er i gang med reguleringsplanarbeid for Tanberglia i Ringerike kommune.
Tanberglia er del av et større areal i Krakstadmarka som i kommuneplanen for Ringerike er avsatt
til boligformål. Området ligger øst for Hønefoss sentrum og nordøst for Hvervenmoen.
Planområdet ligger i Ringerike kommune ca. 2 km øst for Hønefoss sentrum. Det består i stor
grad av skog uten bebyggelse. Planområdet blir noen grad benyttet som turområde. Hele
planområdet utgjør ca. 43 daa.
Området er i kommuneplanen avsatt til formålet «framtidig bolig» som del av et større område og
planområdet er i dag uregulert.
Arnegårdsveien vil være hovedatkomst mellom planområdet og kryss Osloveien – Hvervenkastet
som da blir kontaktpunkt inn mot det overordnede vegnettet. Det er knyttet ca. 60 – 70 boenheter
til dagens atkomstveg.
Området i kryssene mellom Olsoveien – Hvervenkastet – Arnegårdveien og Hvervenmoen er
sterkt belastet og ligger på grensen til å være overbelastet allerede i dag. I 2013 har krysset
Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien en belastning på 0,69 i morgenrushet og 0,80 i
ettermiddagsrushet. Trafikkbelastningen i dag tilsier kølengder på opp mot 50 m i morgenrushet
og ca. 70 m i ettermiddagsrushet, både i retning E16 og i Osloveien retning fra Hønefoss. Kryss
Hvervenkastet – Hvervenmoen syd for E16 har en belastningsgrad på 0,73 i morgenrushet og 0,86
i ettermiddagsrushet. Dette innebærer at Hvervenmoen kan få kølengder på opp mot 125 m i
ettermiddagsrushet.
Området Tanberglia planlegges for utbygging med ca. 100 boenheter med konsentrert
småhusbebyggelse og et område med blokkbebyggelse. I tillegg vil planområdet inkludere en
barnehage og 4 eksisterende eneboliger.
Atkomst til planområdet vil være via Arnegårdsveien og Tanbergbergmoveien fra Osloveien x
Hvervenkastet. Det er utarbeidet reguleringsplan for utbedring av Arnegårdsveien til en høyere
standard.
Ofte så bør en anta noe spredning på turproduksjon fra et framtidig boligområde. Dette innebærer
en beregnet variasjon på mellom 400 og 570 bilturer pr. døgn fra planområdet. Vi legger til grunn
et gjennomsnitt på 3,5 personer pr leilighet og 1,3 biltur pr. person. Vegdirektoratet har i sine
anbefalinger lagt til grunn 3,5 person pr. leilighet og 1 biltur pr. person pr. døgn. I tillegg til
boliger er det forutsatt et område avsatt for barnehage. Med en forutsetning om ca. 100 boenheter
innebærer dette en turproduksjon på 500 bilturer pr. døgn fra området i Tanberglia.
Trafikk i dimensjonerende time fra bolig utgjør normalt mellom 15 og 20 % av ÅDT. Desto større
turproduksjon som skyldes handel og fritidsaktiviteter og med god kollektivdekning, desto mindre
prosentandel i dim. time. Vi anslår trafikken i dim time til å utgjøre ca. 20 % av ÅDT. Dvs at ca.
100 kj.t./time skal ut/inn av området i dimensjonerende time. Dette er i øvre sjikt, noe som
innebærer at vi legger inn noe sikkerhetsmargin i tilfelle tiltaket også generer mer trafikk enn
forutsatt.
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I morgenrushet antas det 80 % av trafikken skal ut fra Arnegårdsveien og 20 % inn. I
ettermiddagsrushet vil det være noe jevnere fordeling. Det legges til grunn at 60 % skal inn
Arnegårdsveien i rushtiden, mens 40 % da kjører ut. Dette skyldes i hovedsak at det er større
andel som skal ut å handle, fritidsaktiviteter osv. og som ikke har benyttet seg av bilen til/fra
arbeid.
Innenfor planområdet synes det å være totalt 60 – 80 boenheter som er tilknyttet Arnegårdsveien
med ca. 90 - 95 bilturer som belaster Arnegårdsveien både i morgenrushet og i
ettermiddagsrushet. Dette er trafikk som allerede er på vegnettet.
Den kommende trafikkveksten vil i hovedsak skyldes den generelle trafikkveksten. Utbygging av
Tanberglia vil ikke gi en merkbar endring av trafikkbelastning i vegnettet ved planområdet.
Med 2013 trafikk og utbygging av Tanberglia vil avviklingsforholdene og forsinkelsene ikke
endre seg merkbart i kryssene Osloveien – Arnegårdsveien – Hvervenkastet og Hvervenkastet –
Hvervenmoen.
For en situasjon 10 år fram i tid vil belastningsgraden i kryssene øke. Kryss syd for E16 vil få en
belastningsgrad på opp mot 1,0 i morgenrushet, mens kryss Osloveien – Arnegårdsveien vil få en
belastningsgrad på 0,84. I ettermiddagsrushet vil begge kryssene bli overbelastet med dagens
utforming. Kølengdene vil øke betraktelig til 250 – 300 m og inn Hvervenmoen til over 700 m.
Dette skyldes i hovedsak den generelle trafikkveksten og ikke utbygging av Tanberglia.
Det er foretatt nye beregninger av en situasjon for 2024, ca. 10 år fram i tid og med utbygging av
Tanberglia, men med begrenset tiltak i Osloveien og i kryssene. Behovene for tiltakene blir
imidlertid ikke utløst av utbyggingen i Tanberglia, men av den generelle trafikkveksten i
perioden. Spesielt gjelder dette krysset med Hvervenmoen. Med tiltakene vil belastningsgraden
reduseres til mellom 0,65 og 0,72 både i morgenrushet og ettermiddagsrushet.
Reguleringsplanen for Arnegårdsveien foreslår fortau fra planområdet til eksisterende fortau fra
krysset med Osloveien. Dette innebærer at det er atskilt gang- og sykkelveg fra planområdet
tilknyttet et mer overordnet gang- og sykkelvegnett til bussholdeplasser og for
fotgjengere/syklister i retning Hønefoss.Ytterligere tiltak synes ikke å være påkrevd.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for kollektivtrafikken.
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INNLEDNING

Krakstadmarka AS er i gang med reguleringsplanarbeid for Tanberglia i Ringerike kommune.
Tanberglia er del av et større areal i Krakstadmarka som i kommuneplanen for Ringerike er avsatt
til boligformål. Området ligger øst for Hønefoss sentrum og nordøst for Hvervenmoen.
Reguleringsplanarbeidet gjennomføres av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Planbeskrivelse med
konsekvensutredning er datert 12. november 2012. Reguleringsplanen vil i hovedsak fortsatt
være boligformål. I tillegg vil det reguleres tomt for ny barnehage og det vil utarbeides en egen
reguleringsplan som omfatter utbedring av atkomstvegen gjennom Arnegårdsveien. Denne vil
behandles atskilt fra reguleringsplanen for Tanberglia.
Denne rapporten omhandler trafikkonsekvenser i tilknytning til tiltaket og planområdet, og er
ment som grunnlag for videre behandling av reguleringsplan for området. Rapporten forutsettes å
kunne følge reguleringsplanen som en separat rapport som vedlegg til reguleringsplanen. Det er i
rapporten kun tatt hensyn til den utbyggingen som nå er under planlegging og ikke full utbygging
av Krakstadmarka. Rapporten er også utarbeidet med grunnlag i trafikkanalysen for
Hvervenmoen, utarbeidet for AKA datert 19. juni 2013.
Planområdet er vist på figur 1 under.

Figur 1.

Planområdet.
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BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE SITUASJON

2.1

Planområdet

10

Planområdet ligger i Ringerike kommune ca. 2 km øst for Hønefoss sentrum. Det består i stor
grad av skog uten bebyggelse. Planområdet blir noen grad benyttet som turområde.
Hele planområdet utgjør ca. 43 daa. Varslet planavgrensning er vist på figur 2 under.
Nærmere beskrivelse av planområdet er gitt i reguleringsplanens planbeskrivelse.

Figur 2.

Planområdet

2.2 Gjeldene kommuneplan
Området er i kommuneplanen avsatt til formålet «framtidig bolig» som del av et større område.
Arealene er omkranset, i vest av eksisterende boligområde, i øst LNF område.
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2.3 Gjeldene reguleringsplan.
Planområdet er i dag uregulert.

2.4 Dagens vei- og gatenett
Arnegårdsveien vil være hovedatkomst mellom planområdet og kryss Osloveien – Hvervenkastet
som da blir kontaktpunkt inn mot det overordnede vegnettet
I dag er det fortau langs Arnegårdsveien fram til kryss med Arnegårdsbakken.
Det er utarbeidet en egen plan for utbedring av Arnegårdsveien. Her er det gitt en mer detaljert
beskrivelse av dagens veg.
Det er knyttet ca. 60 – 70 boenheter til dagens atkomstveg

2.5 Eksisterende trafikkbelastning
Statens vegvesen har i kommunedelplanen for E16 oppgitt trafikktall i områdene til følgende:
a) På E16 like øst for Hvervenmoen, krysset inn til Hønefoss ble det i 2011 registrert
15.200 kj.t./døgn. Det er utarbeidet en transport modell for området som samtidig har
beregnet trafikken til 13.800 kj.t./døgn.
b) Nord for Hvervenmoen er trafikkmengdene på E16 10.000 kj.t./døgn og på
Osloveien ned mot Hønefoss 13.000 kj.t./døgn.
c) Trafikkens fordeling over uka markerer tydelig at det er langt høyere trafikk fredag
enn resten av uka. En forskjell på ca. 2000 kj.t./døgn på E16.
d) Andel tunge er beregnet til ca. 10 % i gjennomsnitt med en økning til 11,5 % på
hverdagene.
e) Som referanse har de sett på trafikkmengdene i eksisterende korridor med dagens veg
og framskrivning av trafikken til 2023 og 2043. Trafikken vil vokse til henholdsvis
17.800 og 22.600 kj.t./døgn.
f) Nord for Hvervenmoen er trafikken henholdsvis 12.000 kj.t./døgn og 15.100
kj.t./døgn. Ned mot Hønefoss 13.800 kj.t./døgn og 16.900 kj.t./døgn.
I forbindelse med en trafikkanalyse for Hvervenmoen vekstområde gjennomførte Cowi for
Eiendomsservice Ringerike AS, trafikktellinger for kryssene i området rundt Hvervenmoen. Det
ble også gjennomført en framskrivning av trafikken etter den sannsynlige trafikkveksten som
følge av utbyggingen på Hvervenmoen.
Disse registreringene, som ble gjennomført i 2009 tilsa en belastning, framskrevet fram mot 2012
med ca. 5 % generell trafikkvekst og utfra ny etablering i området i perioden, kontor med ca.
8.500 m2 BRA iht til figurene 3 og 4.
Denne utbyggingen skal innebære en trafikkvekst på ca. 675 kj.t./døgn i perioden.
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Figur 3

Osloveien x Hvervenkastet x Rampe til/fra E16 x Arnegårdsveien. Trafikkbelastning
2012, kj.t./time.

Figur 4.

Hvervenmoen x Hvervenkastet x Monserudveien. Trafikkbelastning
Morgentrafikk til venstre og ettermiddagstrafikk til høyre (Kj.t./time)

2012.

Trafikkbelastningen i krysset er framskrevet med 1,5 % fra 2012 til 2013, jfr. trafikkfordelingen i krysset
i figur 5 på neste side. I 2013 har krysset Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien en belastning
på 0,69 i morgenrushet og 0,80 i ettermiddagsrushet. I begge situasjoner er det vegarm fra E16 som
er mest belastet. Osloveien har en belastningsgrad på henholdsvis 0,65 i morgenrushet og 0,77 i
ettermiddagsrushet.
Trafikkbelastningen i dag tilsier kølengder på opp mot 50 m i morgenrushet og ca. 70 m i
ettermiddagsrushet, både i retning E16 og i Osloveien retning fra Hønefoss.
Kryss Hvervenkastet – Hvervenmoen syd for E16 har en belastningsgrad på 0,73 i morgenrushet og
0,86 i ettermiddagsrushet. Dette innebærer at Hvervenmoen kan få kølengder på opp mot 125 m i
ettermiddagsrushet.
For begge kryssene mener vi at belastningene i kryssene synes å være i rimelig overensstemmelse
med slik vi opplever det. I kryssene er det svært liten forsinkelse, men det er lite som skal til før det blir
kø i rushtiden.
Et vegkryss anses å være overbelastet med en teoretisk belastningsgrad på over 0,85. Da oppleves
det å være perioder med kø i rushtiden.

Krakstadmarka AS

Side 650 av 704

Asplan Viak AS

Tanberglia i Ringerike kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse.

Figur 5

Kryss Osloveien – Hvervenkastet – Arnegårdsveien
Hvervenkastet. Morgen til venstre ettermiddag til høyre
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og

Hvervenmoen

-

2.6 Kollektivtrafikk
Tanberglia ligger 900 - 1000 meter fra Hvervenkastet som ligger tett inntil E16 med nærhet til
kollektivtrafikken som trafikkerer E16 og for 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, kryssområdene med E16 og til sykehuset blir betjent
av flere lokale bussruter med forbindelser til bl.a. sentrum. Det er ca. 6 ruter som passerer området
med drøye 30 avganger i døgnet. I tillegg er det en bybuss til Ringerike sykehus med avganger
hvert 20. minutt.
Det er ingen busser som i dag trafikkerer områdene opp mot Tanberglia.
Vi vurderer kollektivtilbudet lokalt for å være bra i forhold til frekvens inn mot Hønefoss, men det
er noe stor avstand fra planområdet til bussholdeplassen. I retning Oslo og Valdres/ Hallingdal er
noe dårligere siden bussene ikke stopper i krysset med E16.
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

3.1 Generelt om tiltaket
Området Tanberglia planlegges for utbygging med ca. 100 boenheter med konsentrert
småhusbebyggelse og et område med blokkbebyggelse. I tillegg vil planområdet inkludere en
barnehage og 4 eksisterende eneboliger.
Planområdet er på til sammen ca. 43 daa. Det forutsettes en relativt høy utnyttelse. Dette kan
innebære at store deler av planområdet tilpasses småbarnsfamilier som er etableringsfasen, samt
familier med få personer, som eldre, enkeltpersoner osv.
Planområdet er mer detaljert beskrevet i reguleringsplanens planbeskrivelse.

Figur 6.

Illustrasjon av planforslaget

3.2 Atkomst til planområdet.
Atkomst til planområdet vil være via Arnegårdsveien og Tanbergbergmoveien fra Osloveien x
Hvervenkastet. Atkomstveien er også under regulering og det vil etablere fortau i tilknytning til
dette tiltaket. Nærmere beskrivelse av dette tiltaket er gitt i en egen planbeskrivelse.
Dert forutsettes at dette tiltaket er dimensjonert for å tilfredsstille den trafikkbelastningen som er
tiltaket/utbyggingen generer.
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TRAFIKK OG TURPRODUKSJON

4.1 Trafikkgenerering
4.1.1 Generelt

Som grunnlag for å beregne turproduksjon fra planområdene og den foreslåtte utbyggingen har vi
benyttet erfaringsdata fra Vegdirektoratets håndbok 146 – ”Trafikkberegninger”, jfr. tabell 2.
Denne tabellen angir samlet turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Dette er generelle
data som ikke nødvendigvis kan overføres direkte til de konkrete tiltakene som planlegges, men
det er godt grunnlag som må skjønnsmessig tilpasses de konkrete planene. De skjønnsmessige
vurderingene er beskrevet i kap. 4.1.2 som grunnlag for å fastsette den endelige turgenereringen
for utbyggingen.
Arealbruk

Enhet

Bolig
- eget eller andres
hjem
Industri
-fabrikk
- lager
- verksted
- engros

9.0
3.0

Pr. ansatt
2
Pr. 100m
Pr. ansatt
2
Pr. 100m

Handel
- detalj
- kiosk
- bensinstasjon
- kjøpesenter

Pr. ansatt
2
Pr. 100 m

Variasjonsområde
2.5 – 5.0
0.5 – 1.5
7 – 12
2–4

2.5
3.5

1.5 – 5
2.0 – 6
3–8
4 – 10

25
45
50
90

Pr. ansatt
2
Pr. 100 m
Pr. ansatt
2
Pr. 100 m

Bilturer
3,5
1,0

4.0
6.0

Pr. ansatt
2
Pr. 100 m

Kontor
- post
- bank
- helse
- off. kontor

Tabell 2.

Pr. bolig
Pr. Person
Pr. bolig
Pr. Person

Turproduksjon
Personturer

10 – 45
15 – 105
20 – 80
30 – 150

2.5
8
4
12

2-4
6 – 12
2–6
5 – 20

Turgenerering (Kilde: Vegdirektoratets håndbok 146, ”Trafikkberegninger”)

4.1.2 Turproduksjon fra planområdet

For bolig kan det også legges følgende til grunn for de videre beregningene.
Turgenerering fra boliger er som følger:






Små boliger som har få personer pr. boliger skaper mindre trafikk enn større boliger
Blokkbebyggelse skaper mindre trafikk enn eneboliger
Eldre beboere gir en lavere turproduksjon enn yngre beboere
Sentrumsnære boliger skaper mindre trafikk enn boliger lengre fra sentrum
God kollektivtrafikk innebærer lavere turproduksjon
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Barnefamilier (større familier) skaper mer trafikk enn de familier uten barn.

Det foreligger registreringer fra en undersøkelse i bl.a. Asker for noen år tilbake som tilsier at
områder med eneboliger utenfor sentrum ble registret med en turgenerering til opp mot 6 bilturer
pr. døgn. Dette var boliger i stor grad tilpasset småbarnsfamilier og utenfor sentrumsområder.
Normalt legges det til grunn opp mot 5 bilturer pr. dag for eneboliger som ikke er sentrumsnære
og tilpasset småbarnsfamilier.
I forbindelse med utbygging av Tanberglia er det planer om følgende:


Konsentrert småhusbebyggelse / små blokker og med et flertall av leiligheter som er
tilpasset familier som består av få personer, enten i etableringsfasen eller eldre.
Blokkbebyggelsen vil også være tilpasset voksne par som flytter fra store eneboliger.
Denne type leiligheter er normalt leiligheter som er tilpasset familier med få personer og
for beboere i voksen alder. Dette vil normalt initiere mindre turproduksjon pr. bolig enn
det som kan være normalt fra eneboliger.



Planområdet ligger ikke i gangavstand fra Hønefoss sentrum og ca. 1 km til busstopp er
noe for langt til at det er attraktivt å reise kollektivt eller gå.



Det er heller ikke gang- og sykkelavstand til handelssenter og til områder for
fritidsaktiviteter nær Hønefoss sentrum.



Vegdirektoratet anbefaler en bilturproduksjon på 1 biltur pr. person pr. døgn. Her mener
vi at bilturproduksjonen vil ligge noe høyere pga avstand til sentrum og til bussholdeplass.
Vi anslår det til ca. 1,2 biltur pr. person.



Pga leilighetenes størrelse og type leiligheter, mener vi at antall personer pr. bolig i
gjennomsnitt vil være mellom 3 og 4 personer.



Forutsetninger om antall boliger er beregnet med grunnlag i bebygd areal i forhold til
tomtens størrelse. Dette vil medføre at om det er ønske om flere større leiligheter i senere
planfaser, så vil antall leiligheter redusere. Alternativt vil flere leiligheter gi mindre
leiligheter i antall m2. Dette innebærer at vi ikke har grunnlag for å si at flere større
leiligheter vil gi økt trafikk. Sannsynligvis vil vi heller oppleve det motsatte.

Vegdirektorarets har anbefalt et gjennomsnittsnivå med 3,5 biltur pr. døgn pr. bolig. Med et
gjennomsnitt på 3,5 person pr. leilighet og 1,2 biltur pr. person, som vi vurderer som et sannsynlig
nivå i forhold til boligene som planlegges i Tanberglia, vil dette medføre en bilturproduksjon på
4,2 pr. boenhet.
Ofte så bør en anta noe spredning på turproduksjon fra et framtidig boligområde. I dette tilfelle
kan dette ha en spredning fra Vegdirektoratets anbefaling på 1 biltur pr. person pr. leilighet til et
gjennomsnitt på 4 personer pr leilighet og 1,3 biltur pr. person. Dette innebærer en variasjon på
mellom 400 og 570 bilturer pr. døgn fra planområdet.
I tillegg til boliger er det forutsatt et område avsatt for barnehage. Antatt vil mange av barna
komme fra området tilknyttet Arnegårdsveien, og vil dermed ikke generere økt trafikk i Osloveien
x Arnegårdsveien. Vi legger likevel til grunn at området vil generere ca. 50 kj.t./døgn.
Med en forutsetning om ca. 100 boenheter og sannsynlig turgenerering pr. leilighet
innebærer dette en turproduksjon på 500 bilturer pr. døgn fra området.
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Øker antall boliger vil det sannsynligvis bli boliger med mindre i størrelse og færre beboere pr.
enhet, noe som innebærer færre personer pr. leilighet og mindre turproduksjon pr. leilighet.

4.2 Turproduksjon i dimensjonerende time
Trafikk i dimensjonerende time fra bolig utgjør normalt mellom 15 og 20 % av ÅDT. Desto større
turproduksjon som skyldes handel og fritidsaktiviteter og med god kollektivdekning, desto mindre
prosentandel i dim. time. Vi anslår trafikken i dim time til å utgjøre ca. 20 % av ÅDT. Dvs at ca.
100 kj.t./time skal ut/inn av området i dimensjonerende time. Dette er i øvre sjikt, noe som
innebærer at vi legger inn noe sikkerhetsmargin i tilfelle tiltaket også genererer mer trafikk enn
forutsatt.
I morgenrushet antas det 80 % av trafikken skal ut fra Arnegårdsveien og 20 % inn. I
ettermiddagsrushet vil det være noe jevnere fordeling. Det legges til grunn at 60 % skal inn
Arnegårdsveien i rushtiden, mens 40 % da kjører ut. Dette skyldes i hovedsak at det er større
andel som skal ut å handle, fritidsaktiviteter osv. og som ikke har benyttet seg av bilen til/fra
arbeid.

4.3

Eksisterende turgenerering

Innenfor planområdet synes det å være totalt 60 – 80 boenheter som er tilknyttet Arnegårdsveien.
Denne trafikken belaster allerede vegen og danner grunnlag for den trafikkbelastningen som i dag
belaster krysset.
Med 60 – 80 boenheter innebærer dette ca. 60 – 80 kj.t./dim time pluss noe trafikk til
innfartsparkeringen. I dag er det 90 - 95 bilturer som belaster Arnegårdsveien både i morgenrushet
og i ettermiddagsrushet. Dette er trafikk som allerede er på vegnettet.
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KONSEKVENSER AV TILTAKET

5.1 Generelt
I dette notatet er det gjennomført en grov og verbal beskrivelse av enkelte konsekvenser som
følge av den samlede utbyggingen som det nå foreligger forslag om.
De temaer som er vurdert omfatter bl.a.:


Trafikkbelastning på vegnettet til/fra området



Kapasitet og avviklingsmessige forhold



Trafikksikkerhet



Trafikk i anleggsperioden

5.2 Trafikkbelastning på vegnettet til/fra planområdet
Planområdet vil ha utkjøring via Arnegårdsveien i kryss med Osloveien. I krysset antar vi at
trafikken vil fordele seg som følger:
-

50 % av trafikken skal i retning Hønefoss. Dette innebærer at tiltaket vil medføre
en trafikkvekst på 125 kj.t./døgn i hver retning i Osloveien. Dette tilsvarer en
vekst på ca. 2 % i forhold til nåværende trafikkbelastning. Dette er ikke merkbart.

-

40 % i retning Hvervenmoen og E16 mot Oslo. Dette tilsvarer en trafikkmengde
på ca. 200 kj.t./6døgn eller 100 kj.t./i hver retning. Dette tilsvarer en vekst på 1,5
%. Heller ikke dette vil være merkbart.

-

10 % av trafikken i retning E16 mot vest, noe som utgjør ca. 50 kj.t./døgn.

Den generelle trafikkveksten i en 10 års periode fram i tid kan anslås til ca. 15 %. Dette skyldes
ikke en eventuell utbygging på Tanberglia.
Den kommende trafikkveksten vil i hovedsak skyldes den generelle trafikkveksten. Utbygging av
Tanberglia vil ikke gi en merkbar endring av trafikkbelastning i vegnettet ved planområdet.

5.3 Kapasitetsvurderinger
5.3.1 Generelt

Det er gjennomført beregninger av kapasitet og avvikling av kryssene:
-

Osloveien – Arnegårdsveien – Hvervenkastet
Hvervenkastet – Hvervenmoen

Det er gjennomført beregninger for 3 situasjoner,
-

en med dagens situasjon med utbygging
med en situasjon der trafikken er framskrevet 10 år fram i tid, men kun med
utbygging av Tanberglia.
Og en situasjon etter at det er gjennomført begrenset med tiltak.
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Det er i denne rapporten ikke tatt hensyn til en eventuell utbygging av Hvervenmoen. For denne
situasjonen henvises det til trafikkanalysen for Hvervenmoen. Det er det også tatt med trafikk som
skyldes en eventuell utbygging av Tanberglia med ca. 100 boenheter.
Det er ikke foretatt beregninger av situasjoner f.eks. 20 år fram i tid. Vi anser den situasjonen da
for å være urealistisk, både i forhold til planene for ny E16 og en eventuell utbygging av
Hvervenmoen.

5.3.2 Trafikk 2013 med utbygging av Tanberglia.

Det er foretatt en beregning av dagens situasjon med trafikkvekst som skyldes utbygging av 100
boenheter. Resultatet av beregningen er vist i figur 7 under. Som det framgår av beregningene vil
belastning i krysset øke med 2 - 3 prosentpoeng. Dette vil knapt være merkbart.

Figur 7.

Kapasitet og avvikling med 2013 trafikk

Som det framgår av figur 7 vil forsinkelsene ikke endre seg merkbart og kølengdene kun øke med
noen få meter i morgenrushet. I ettermiddagsrushet vil kølengdene i Osloveien fra Hønefoss og på
rampen fra E16 øke med 10 – 12 m. Fra Hvervenmoen syd for E16 vil kølengden øke med ca. 16
m.
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5.3.3 Trafikk 2024 med utbygging av Tanberglia.

Det er også foretatt en kapasitetsberegning av en situasjon 10 år fram i tid, kun med utbygging av
Tanberglia. Beregningene er gjengitt i figur 8 på neste side. Vi har valgt en tidshorisont på 10 år.
Lengre fram i tid er det vanskelig å se situasjonen, bl.a. i forhold til den utbyggingen som
eventuelt kan skje på Hvervenmoen og hva som skjer med E16. Konsekvensene av ny E16 er
vurdert i trafikkanalysen for utbygging av Hvervenmoen.
For en situasjon framskrevet til 2014 vil belastningsgraden i kryssene øke. Kryss syd for E16 vil i
morgenrushet få en belastningsgrad på opp mot 1,0, mens kryss Osloveien – Arnegårdsveien vil
få en belastningsgrad på 0,84. I ettermiddagsrushet vil begge kryssene bli overbelastet med
dagens utforming. Kølengdene vil øke betraktelig, til 250 – 300 m. Inn på Hvervenmoen
næringsområde vil kølengdene øke til over 700 m. Dette er ikke et resultat av utbyggingen i
Tanberglia, men mer som følge av den generelle trafikkveksten i perioden.

Figur 8.

Kapasitet og avvikling med 2024 trafikk

5.3.4 Trafikk 2024 med utbygging av Tanberglia og med tiltak på vegnettet.

Det er foretatt nye beregninger av en situasjon i 2024 og med utbygging av Tanberglia, men med
begrenset tiltak i Osloveien og i kryssene. Tiltakene som er sett på omfatter bl.a.:
-

Nytt felt i Osloveien ut av rundkjøringen i retning Hønefoss
2 felt rett fram inn i rundkjøringen fra ramper fra E16 fra øst
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Utvidelse av Hvervenkastet fra nord med 2 felt over en strekning på 80 m inn i
rundkjøringen syd for E16
Eget filterfelt for trafikk fra Hvervenmoen ut på påkjøringsrampen til E16 i
retning mot Oslo.

Resultatene av beregningene er vist på figur 9 under.
I morgenrushet vil det være god kapasitet og belastningsgraden vil bli ca. 0,67 for krysset
Osloveien – Arnegårdsveien. Krysset syd for E16 vil få en belastningsgrad på 0,72. Begge
kryssene vil få kølengder på 50 – 55 m og forsinkelser på under 20 sek.
I ettermiddagsrushet vil belastningsgraden bli henholdsvis 0,65 og 0,68 og det vil kunne forventes
kølengder ca. 40 m på avkjøringsrampen fra øst og i Osloveien. Kølengden inn mot Hvervenmoen
er beregnet til ca. 65 m. Dette innebærer at med foreslåtte tiltak vil trafikkavviklingen bli
akseptabel også etter utbygging.

Figur 9. Kapasitet og avvikling med forslag til tiltak og trafikk i 2014 nivå.

Krysset hvervenkastet – Hvervenmoen vil bli relativt lite påvirket av utbyggingen i Tanberglia.
Eventuelle tiltak i dette krysset bør derfor ikke diskuteres som et resultat av utbyggingen i
Tanberglia.
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5.3.5 Oppsummering

Med 2013 trafikk og utbygging av Tanberglia vil avviklingsforholdene og forsinkelsene ikke
endre seg merkbart i kryssene Osloveien – Arnegårdsveien – Hvervenkastet og Hvervenkastet –
Hvervenmoen. Kølengdene vil kun øke med noen få meter i morgenrushet. I ettermiddagsrushet
vil kølengdene i Osloveien fra Hønefoss og på rampen fra E16 øke med 10 – 12 m. Fra
Hvervenmoen syd for E16 vil kølengden øke med ca. 16 m. Dette er ingen spesiell forverring av
situasjonen som følge av utbyggingen i Tanberglia med omlag samme belastningsgrad og samme
forsinkelse.
For en situasjon 10 år fram i tid vil belastningsgraden i kryssene vil øke. Kryss syd for E16 vil få
en belastningsgrad på opp mot 1,0 i morgenrushet, mens kryss Osloveien – Arnegårdsveien vil få
en belastningsgrad på 0,84 i morgenrushet. I ettermiddagsrushet vil begge kryssene bli
overbelastet med dagens utforming. Kølengdene vil øke betraktelig til 250 – 300 m. Inn
Hvervenmoen vil kølengde øke til over 700 m. Dette skyldes i hovedsak den generelle
trafikkveksten og ikke utbygging av Tanberglia.
Det er foretatt nye beregninger av en situasjon for 2024, ca. 10 år fram i tid og med utbygging av
Tanberglia, men med begrenset tiltak i Osloveien og i kryssene. Tiltakene omfatter bl.a. nytt felt
ut av rundkjøringen i Osloveien retning Hønefoss, utvidelse av Hvervenkastet fra nord med 2 felt
og eget filterfelt for trafikk fra Hvervenmoen ut på påkjøringsrampen til E16 i retning mot Oslo.
Behovene for tiltakene blir imidlertid ikke utløst av utbyggingen i Tanberglia, men av den
generelle trafikkveksten i perioden. Spesielt gjelder dette krysset med Hvervenmoen.
I morgenrushet vil det være god kapasitet og belastningsgraden vil bli ca. 0,67 for krysset
Osloveien – Arnegårdsveien. Krysset syd for E16 vil få en belastningsgrad på 0,72.
I ettermiddagsrushet vil det også være god kapasitet. Belastningsgraden blir henholdsvis 0,65 og
0,68 og kølengder ca. 40 m på avkjøringsrampen fra øst og i Osloveien. Kølengden inn mot
Hvervenmoen er beregnet til ca. 65 m. Dette innebærer at med foreslåtte tiltak vil
trafikkavviklingen bli akseptabel også etter utbygging og vil gi en situasjon som skal være bedre
enn i dag.

5.4 Tiltak for syklister og fotgjengere
Reguleringsplanen for Arnegårdsveien foreslår fortau fra planområdet til eksisterende fortau fra
krysset med Osloveien. Dette innebærer at det er atskilt gang- og sykkelveg fra planområdet
tilknyttet et mer overordnet gang- og sykkelvegnett til bussholdeplasser og for
fotgjengere/syklister i retning Hønefoss.
Ytterligere tiltak synes ikke å være påkrevd.
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5.5 Kollektivtrafikk
Tiltaket ville normalt kunne generere i størrelsen 30 - 50 kollektivreiser i døgnet. Dette er også et
begrenset antall reiser som ikke vil bidra til å øke behovet for nye bussruter eller økt frekvens
alene.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for kollektivtrafikken.

5.6 Konsekvenser i anleggsfasen
5.6.1 Trafikk i anleggsperioden

Trafikk i anleggsperioden vil i stor grad være knyttet til følgende forhold:
 Masseforflytninger til mellomlagring av masser eller til permanente deponier, som kan
resultere i periodevis økt trafikk.
 Redusert trafikksikkerhet som følge av periodevis økt trafikk.
 Støv fra tungtransport på vegene i anleggsfasen.
 Transport av byggevarer og materialer inn.
 Trafikk som skapes av de ansatte ved anlegget.
Overskuddsmasser skal i størst mulig grad disponeres på egen tomt. Massene som eventuelt ikke
kan disponeres på egen tomt må transporteres til et egnet deponi utenfor området. Hvilke deponi
som skal benyttes er ikke fastlagt, dette er normalt en del av konkurransegrunnlaget for valg av
entreprenør.
Det vil ikke være nødvendig med egne anleggsveger utenfor egen tomt. Atkomst til tomt vil skje
direkte fra dagens atkomstveger.
Transport av masser vil i stor grad skje i den første perioden i forbindelse med utgraving av tomta
og med byggevarer inn til tomta. Omfanget er ikke beregnet, men de største utgravingsarbeidene
synes å være utgraving av løsmasser og gamle bygningsmasser som skal til depo.
Utbygger må sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig oppstillingsplass og manøvreringsareal
for anleggstrafikk på egen tomt. Det vil være viktig at utbygger har et mottakersystem med god
nok kapasitet for byggevarer som skal leveres. Dette for å unngå tilbakeblokkering ut på offentlig
veg og at biler ikke skal bruke offentlig veg som parkeringsplass. Utbygger må sørge for at valgt
entreprenør har denne forståelsen for gjennomføring av anlegget.
Det er ikke planlagt konkrete riggområder. Dette blir ofte ikke planlagt før entreprenør velges der
dette avklares i sammenheng med hvordan entreprenøren har tenkt anlegget gjennomført og
hvilken framdrift som de konkret skal forholde seg til. Riggen vil i hovedsak plasseres på den
delen av tomta som det ikke foregår anleggsarbeider på.
Det er ikke beregnet hvor mange anleggsarbeidere som i perioder vil være på anlegget.
Planlegging og hvordan anlegget i detalj er tenkt gjennomført fastsettes først i forbindelse med
rammesøknad og igangsettingssøknad.
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5.6.2 Avbøtende tiltak

Det vil ikke å være nødvendig med egne anleggsveger for å komme til planområdet.
Ved større mengder restpartikler på vegen, kan det evt. være behov for spyling og feiing. Det
søkes etter en utforming av tomt som medfører et minimum med masseflytting ut av
tomteområdet. Overskuddsmasser brukes til bevist terrengutforming av tomten eller i randsonene
innenfor planområdet. Aktuelle og eventuelle massedeponier er ikke planlagt, derfor er det ikke
mulig å vurdere konsekvensene fullt ut.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

COWI gjennomførte høsten 2012 en trafikkanalyse i forbindelse med omregulering
av Krakstadmarka i Hønefoss. Etter at forslaget til kommunedelplan var til høring
hos Statens vegvesen, kom det frem et behov for å se nærmere på
trafikksituasjonen i et par punkter.
Etter at revidert foreløpig notat ble oversendt Ringerike kommune i juli 2013, kom
det frem et ønske fra kommunen om å gi en oversiktlig fremstilling av fremtidig
situasjon i Hønefoss. I tillegg skulle utbyggingen av Hvervenmoen næringsområde
ikke være med i vurderingene av fremtidig situasjon.
Hensikten med dette notatet er å gi en kortfattet oversikt over forutsetninger og
resultater, samt gi grove kostnadstall for foreslåtte tiltak i kryss og utbygging av
internt veinett på planområdet. Det er i dette notatet kun beskrevet trafikkavvikling
i de kryssene som Ringerike kommune har ønsket en spesiell vurdering av. Notatet
baserer seg på COWI-rapportene Krakstadmarka: Trafikkvurderinger (foreløpig
rapport forelå i juli 2013) og Krakstadmarka: Konsekvensutredning av vei og
trafikk (foreløpig rapport forelå i november 2012).

1.2

Forutsetninger og usikkerhet

1.2.1 Dagens trafikksituasjon
I første omgang er dagens trafikkmengder kartlagt gjennom maskinelle tellinger,
manuelle krysstellinger og Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det er ikke
gjennomført tellinger i alle kryss som skal vurderes, og noen av tellingene er
forholdsvis gamle, slik at det er noe usikkerhet knyttet til hvordan dagens
trafikksituasjon er.

1.2.2 Anslått trafikkvekst
Videre er det anslått trafikkvekst innenfor planområdet og annen trafikkvekst på
veinettet. Det er lagt til grunn foreliggende planer for internt veinett og det er gjort
et anslag på hvordan generert trafikk fra planområdet fordeler seg på dette
veinettet. Det er kun benyttet ikke benyttet manuelle vurderinger i analysene.

1.2.3 Fremtidig trafikksituasjon
Manglende planer for veiutbygging i og rundt Hønefoss bidrar til å gjøre analysene
usikre. I tillegg kan større og mindre utbyggingsprosjekter bli realisert i
influensområdene til de aktuelle tilknytningspunktene, noe som vil påvirke
fremtidig belastningen på veinettet.
Det er også usikkerhet knyttet til om planlagt internt veinett i Krakstadmarka vil
benyttes av gjennomkjøringstrafikk. Det er i beregningene lagt til grunn at det ikke
er gjennomkjøringstrafikk.
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Det kan nevnes at Statens vegvesen har igangsatt arbeidet med en
konseptvalgutredning i Hønefossområdet for å se på større langsiktige tiltak på
veinettet i området. Konseptvalgutredningen (KVU) skal avklare forholdet
mellom restriktive tiltak for biltrafikken, satsing på kollektivtrafikk, gåing og
sykkel, stimulerende tiltak for kollektivtransporten, videre utbygging av
hovedveisystemet gjennom Hønefoss og forhold knyttet til arealbruk og
utbygging i Hønefossområdet. Statens vegvesen skal ha KVU-rapporten ferdig
til utgangen av 2014.

1.2.4 Kapasitetsberegninger
Det er i analysen kun sett på belastninger i kryss isolert sett. Det vil si at det ikke er
vurdert kapasitet og belastning samlet sett i større områder og på lengre
veistrekninger. Dette kan være et problem spesielt i området sør for Hønefoss
sentrum, i kryssområdet ved E16. Kapasitetsproblemer på Fv35 inn mot sentrum
kan føre til tilbakeblokkering av kø mot E16 uavhengig av tiltak i adkomstkryss
mot planområdet.
I møte med Statens vegvesen i april 2013 ble det bekreftet at vurdering av
krysskapasitet isolert sett er lik Statens vegvesens egen metode for å vurdere
trafikksituasjonen ved utbygging av pendlerparkering ved sykehuset (ref. Bjørn
Leifsen).
Det utpeker seg imidlertid nå et behov for å gjennomføre trafikkmodellberegninger
for å se på trafikksituasjonen i et større område. I forbindelse med KVU for
Hønefoss området skal det etableres en AIMSUN-modell for Hønefoss. Denne
modellen vil bli benyttet for å se på trafikkavviklingen i større områder i Hønefoss.

1.2.5 Veiledende tiltak
Usikkerhet i beregningene fører til at anslag om trafikkmengder og
kapasitetsbetraktningene kun er veiledende. Kostnadsoverslagene er basert på
enkle skisser, det er dermed også usikkerhet knyttet til kostnadsoverslagene.

2

Dagens situasjon

2.1

ÅDT

ÅDT på hovedveinettet i Hønefoss er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), og
vist i Figur 1.
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Figur 1:

2.2

Trafikkmengder (ÅDT). Kilde: NVDB, Statens vegvesen, juni 2013.

Trafikkavvikling

2.2.1 Fv35 Osloveien
Det er planlagt utbygging av næring på Hvervenmoen sørvest for planområdet, på
sørsiden av E16. Ifølge tidligere gjennomført trafikkanalyse for Hvervenmoen
(Trafikkanalyse - Hvervenmoen vekstområde, COWI AS, 2009) er "trusselen" mot
trafikkavviklingen i området at Fv35 (Osloveien) inn mot sentrum allerede har en
uønsket høy trafikkbelastning. ÅDT på Fv35 gjennom Hønefoss sentrum varierer
mellom 13 000 og 22 200 ifølge Nasjonal vegdatabank. I henhold til Håndbok 017
bør det være 4-felt når trafikkmengden i en gate er ÅDT > 15 000 (ÅDT > 12 000
for en vei). Det vil si at det allerede i dagens situasjon kan være et behov for 4-felt
gjennom Hønefoss sentrum.

2.2.2 Kapasitetsberegninger i planområdets adkomstkryss
Det er i tidligere analyser sett på belastning i en rekke kryss i dagens situasjon og i
fremtidig situasjon uten og med utbygging av Krakstadmarka. De ulike kryssene
som er vurdert er vist i Figur 2.
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Internt veinett og kryssområder hvor det er gjennomført kapasitetsberegninger
(rødt = tiltak vurderes og kostnadsberegnes, svart = tiltak vurderes ikke i
denne omgang)

Kapasitetsberegningene for dagens og fremtidig situasjon er samlet i kapittel 4. Det
er i dette notatet kun vist beregninger for kryssene hvor tiltak skal vurderes (merket
rødt i Figur 2). For dagens situasjon tilsier beregningene stort sett tilfredsstillende
avvikling i alle kryss, med unntak av i Hønenkrysset (E16 Osloveien x Fv241
Hadelandsveien). Her er det beregnet overbelastning i tilfarten fra Fv241.
Kapasitetsberegningene ser som sagt kun på trafikkmengden isolert sett i de
vurderte kryssene, og vil dermed ikke avdekke konsekvenser av eventuelle
køproblemer mellom kryssene.

3

Beregnet trafikkvekst

3.1

Utenfor planområdet

3.1.1 Utbygging av Hvervenmoen
Det ble i 2009 gjennomført en trafikkanalyse for utbygging av Hvervenmoen
vekstområde (Trafikkanalyse – Hvervenmoen vekstområde, COWI AS, mai 2009).
Det ble i beregningene anslått at planlagt utbygging på området vil generere en
trafikkvekst på totalt 1169 kjt/t i største time i ettermiddagsrush. Store deler av
denne trafikken vil gå gjennom krysset «E16/Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien»,
det er i tidligere analyse anslått at trafikkveksten i dette krysset er 828 kjt/t i
ettermiddagsrush.
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I rampesystemet ved E16 sør for Hønefoss sentrum gir en slik stor utbygging
forholdsvis store utslag i kapasitetsberegningene. På veinettet i dette området tilsier
beregningene at utbygging av Krakstadmarka utgjør en forholdsvis liten del av den
trafikken som Hvervenmoen vil generere i rush.
I analysene som ble gjennomført høsten 2012 ble det ikke tatt med utbygging av
Hvervenmoen, mens den ble tatt med i reviderte analyser i juni/juli 2013. I dette
notatet er det ikke tatt med utbygging av Hvervenmoen.

3.1.2 Pendlerparkering i Arnegårdsveien
Statens vegvesen ønsker å utvide eksisterende pendlerparkering ved Ringerike
sykehus. Det er i tidligere vurderinger anslått at de nye biloppstillingsplassene vil
generer 50 kjøretøy til området i morgenrush og 50 kjøretøy fra området i
ettermiddagsrush. Det er konservativt lagt til grunn at all trafikken skjer i største
time i rushperiodene.

3.1.3 Generell trafikkvekst
Hvis man ser på prognoser for generell trafikkvekst for Buskerud tilsier det en
samlet vekst fra 2012 til 2025 på 20 %, forutsatt en tungtrafikkandel på 5 %.
Utbyggingsprosjekter kan bidra til økt vekst, men trafikkavviklingsproblemer kan
bidra til å redusere veksten i biltrafikk. Modellberegninger i forbindelse med KVU
for Hønefossområdet vil belyse dette nærmere.
I denne analysen er det benyttet generell trafikkvekst for hovedveinettet i
beregningene for fremtidig situasjon.

3.2

På planområdet

Det ble i rapporten utarbeidet høsten 2012 anslått at reisemiddelfordelingen kan
komme til å bli som vist listet opp nedenfor:

›
›
›
›
›
›

Bilfører: 57 %
Bilpassasjer: 13 %
Kollektiv: 5 %
Gang: 20 %
Sykkel: 4 %
MC/annet: 2 %

Med reisemiddelfordelingen ovenfor vil gang- og sykkeltrafikken utgjøre i
underkant av halvparten av biltrafikken. Beregninger av generert trafikk på
planområdet tilsier en økning på ca. 3 300 bilturer og ca. 1400 gang- og sykkelturer
i døgnet. I rush er det anslått at timetrafikk til/fra planområdet utgjør ca. 380 kjt/t.
Et anslag på fordeling av ÅDT på internt veinett på planområdet er vist i Figur 3.
Det er forutsatt at veinettet ikke benyttes av gjennomkjøringstrafikk.
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Figur 3:
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Anslått ÅDT på internt veinett etter planlagt utbygging, forutsatt at veinettet
ikke benyttes av gjennomkjøringstrafikk

Gang- og sykkeltrafikken består av kortere turer enn biltrafikken, og en del av disse
kan tenkes å genereres internt på Krakstadmarka (for eksempel besøk og til/fra
skole og barnehage). Gang- og sykkeltrafikken vil også ha forskjellig
retningsfordeling sammenlignet med biltrafikken. Det er derfor vanskelig å forutse
fordelingen av gang- og sykkeltrafikk på veinettet internt på planområdet ut fra de
manuelle overordnede vurderingene som er gjennomført.

4

Kapasitetsbetraktninger

Det er tidligere gjennomført kapasitetsberegninger av en rekke kryss i Hønefoss,
kryssene er ringet inn i Figur 4. Det er i dette notatet kun vist beregninger og
vurderinger for tre kryss, vist merket med rødt i figuren. I tillegg er det
gjennomført en vurdering av kapasiteten på Fv35 Osloveien mellom krysset med
Arnegårdsveien og krysset med Dronning Åstas gate.
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Figur 4:

Internt veinett og kryssområder hvor det er gjennomført kapasitetsberegninger
(rødt = tiltak vurderes og kostnadsberegnes, svart = tiltak vurderes ikke i
denne omgang)

Videre følger en kort oversikt over grunnlaget for beregningene (trafikktellinger og
metode), og så en vurdering av de tre kryssene som skal vurderes.
Det er i beregningene lagt til grunn at det ikke er gjennomkjøringstrafikk.

4.1

Grunnlag

4.1.1 Trafikktellinger
Bakgrunnen for kapasitetsbetraktningene er maskinelle punkttellinger og manuelle
krysstellinger. En oversikt over tilgjengelige tellepunkt (Statens vegvesen) og
manuelle krysstellinger i området er vist i Figur 5.
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Figur 5:

9/28

Tilgjengelige trafikktellinger nært planområdet

Der det er gjennomført manuelle krysstellinger er det valgt å benytte disse, da de
gir svingebevegelser i kryssområdene. Tellingene er oppjustert til dagens nivå
(2012) ved hjelp av prognoser for generell trafikkvekst, men det er usikkerhet
knyttet til trafikkveksten på de ulike veiene.
På Fv35 (Osloveien) gjennom Hønefoss sentrum er det kun eldre tellinger, noe som
fører til at det er usikkerhet knyttet til trafikkmengden her.

4.1.2 Metode
Med basis i telt og anslått timetrafikk er det gjennomført kapasitetsberegninger av
ulike kryss nært planområdet. Kapasitetsberegningene er gjennomført i henhold til
metode fra Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikkesignalregulerte kryss (Statens vegvesen, 1985).
I kapasitetsberegningene beregnes bl.a. belastningsgraden B, som er forholdstallet
mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet).
En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet
med tilhørende dårlig trafikkavvikling. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8
- 0,85 (80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling. For
belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet til tall for kødannelser,
osv.
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4.2

Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien

Oversiktskart som viser adkomstvei mot Fv241 er vist i Figur 6, plassering av
adkomstkryss er ringet inn med gult. Flyfoto over kryssområdet er vist i Figur 7.

Figur 6:

Oversiktskart, adkomst til planområdet mot Fv241 Hadelandsveien

Figur 7:

Flyfoto, adkomst til planområdet mot Fv241 Hadelandsveien

4.2.1 Dagens situasjon (2012)
På Fv241 er det mottatt tellinger fra én uke (uke 42) fra et periodisk tellepunkt fra
2010. Den telte uka var torsdag (21.10.2010) den ukedagen med størst trafikk.
Tellingene viser at timetrafikken er størst i ettermiddagsrush. Største hele time var
kl. 16:00 – 17:00, da er timetrafikken 434 kjt/t i retning nord og 199 kjt/t i retning
sør, til sammen 633 kjt/t. Timetrafikken er beskjeden og tilsier at et eventuelt
adkomstkryss mot et mindre boligområde vil ha god trafikkavvikling.

4.2.2 Fremtidig situasjon (2025)
Gitt en trafikkøkning på Fv241 i henhold til prognoser på generell trafikkvekst i
Buskerud, er det anslått at timetrafikken i ettermiddagsrush vil øke fra ca. 640 kjt/t
i dagens situasjon til ca. 770 kjt/t i år 2025 uten utbygging av Krakstadmarka.
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Ved utbygging av ny vei til Krakstadmarka tilsier beregningene at trafikk på denne
veien blir på ca. 110 kjt/t. Anslått timetrafikk i ettermiddagsrush er vist i Figur 8,
og beregnede belastningsgrader er vist i Figur 9

Figur 8:

Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Figur 9:

Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Trafikkmengden på Fv241 tilsier at det ikke vil bli avviklingsproblemer i et evt.
adkomstkryss mot Krakstadmarka. Ser man på veiledende kriterier for behov for
venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier trafikkmengden i krysset at det likevel er
anbefalt venstresvingefelt på Fv163.

4.2.3 Vurdering av tiltak
Separat venstresvingefelt er sikkerhetsmessig gunstig, særlig i T-kryss, Behov for
og lengde av venstresvingefelt bestemmes ut fra kapasitet og avviklingsstandard.
Grunnlaget for kravene i Statens vegvesens Håndbok 263 er basert på
sannsynligheten for at venstresvingende trafikk blokkerer for trafikk som skal rett
frem.
Passeringslomme kan benyttes som et alternativ til venstresvingefelt ved
utbedringsstandard. I dette tilfelle er det i praksis et nytt kryss som skal etableres,
men en ny adkomstvei mot planområdet. Det er vurdert at det her bør etableres
venstresvingefelt. Utforming av et venstresvingefelt er vist i Figur 10.
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Figur 10:

Venstresvingefelt, Håndbok 263

Det er beregnet at L1 må være minst 16 meter og L2 minst 15 meter. Fartsgrensen
på Fv241 er 60 km/t, noe som vil tilsi at det er anbefalt fysisk kanalisering.

4.3

Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet

Oversiktskart hvor adkomstkryss mot Fv163 er ringet inn er vist i Figur 11, videre
er flyfoto over adkomstkrysset vist i Figur 12 og gatebilde fra krysset vist i Figur
13. Gatebildet viser at det er noe høydeforskjell fra Fv163 og ned til parallell
lokalvei.

Figur 11:

Oversiktskart over adkomstkryss mot Fv163

Figur 12:

Flyfoto over adkomstkryss mot Fv163
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Figur 13:

Gatebilde fra Fv163 mot adkomstkryss, sett fra øst

4.3.1 Dagens situasjon (2012)
Trafikktelling fra juni 2013 i krysset «Fv35 Hønengata x Fv163 Vesterngata»
tilsier en timetrafikk i ettermiddagsrush på 620 kjt/t i Vesterngata (på brua over
Randselva). Det telte krysset ligger ca. 800 meter vest for adkomstkrysset. Det er
ingen store kryss mellom kryssene, det er derfor valgt å benytte samme
trafikkmengde for adkomstkrysset. Trafikken fordeler seg med ca. 270 kjt/t i
retning vest og ca. 350 kjt/t i retning øst på Fv163. Videre er det anslått at dagens
trafikkmengde i Støalandet (sideveien) er på ca. 30 kjt/t.
Trafikkmengden i dagens situasjon er beskjeden, og forenklede
kapasitetsbetraktninger tilsier at belastningsgraden er ca. B = 0,3, dvs. at ca. 30 %
av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, og at trafikkavviklingen derfor er god.

4.3.2 Fremtidig situasjon (2025)
Gitt en trafikkøkning på Fv163 i henhold til prognoser for generell trafikkvekst i
Buskerud, er det anslått at timetrafikken i ettermiddagsrush vil øke fra ca. 620 kjt/t
i dagens situasjon til ca. 760 kjt/t i år 2025.
Ved utbygging av Krakstadmarka gir beregningene en timetrafikk i adkomstkrysset
mot Fv163 som vist i Figur 14. Beregnede belastningsgrader er vist i Figur 15. Det
er i beregningene av belastningsgrad lagt til grunn en fartsgrense på fylkesveien på
50 km/t og ingen egne svingefelt.

Figur 14:

Timetrafikk ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Side 676 av 704
http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3 Prosjektdokumenter/Høst 2013/Trafikkanalyse kommunedelplan Krakstadmarka.docx

14/28 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA

Figur 15:

Belastningsgrader ettermiddagsrush, 2025, etter planlagt utbygging

Beregningene gir at avviklingen i krysset blir god uten venstresvingefelt. Ser man
på veiledende kriterier for behov for venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier
trafikkmengden i krysset at det likevel er anbefalt venstresvingefelt. Eventuelt kan
det etableres passeringslomme på Fv163 som et utbedringstiltak.

4.3.3 Vurdering av tiltak
Som beskrevet i forrige kapittel er venstresvingefelt sikkerhetsmessig gunstig,
særlig i T-kryss. Passeringslomme kan benyttes som et alternativ til
venstresvingefelt ved valg av utbedringsstandard. En passeringslomme er en
breddeutvidelse på høyre side av veien, slik at gjennomgående trafikk kan passere
på høyre side av biler som venter på å svinge til venstre.
I dette krysset er det begrenset med plass. I innerkurve er det en del høydeforskjell
ned til parallell lokalvei, slik at breddeutvidelse vil kreve etablering av mur over
hele strekningen hvor det breddeutvides. Passeringlomme er mindre plasskrevende
enn venstresvingefelt, det er derfor vurdert at det i dette tilfellet er mest
hensiktsmessig med etablering av passeringslomme. Prinsipputforming av
passeringslomme er vist i Figur 16.

Figur 16:

Passeringslomme, Håndbok 263

Det er lagt til grunn en breddeutvidelse på 3 meter over en lengde på ca. 30 meter.
Det vil si at det er totalt breddeutvidelse over ca. 90 meter. I tillegg til
passeringslomme bør det etableres trafikkøy i sekundærveien.
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4.4

E16 / Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien

Oversiktskart som viser adkomstvei via Arnegårdsveien mot Fv35 ved sykehuset er
vist i Figur 17, adkomstkrysset er ringet inn med gult.

Figur 17:

Oversiktskart, adkomst til planområdet fra Fv35 ved E16, adkomstkryss ringet
inn med gult.

Flyfoto som viser dagens rundkjøring er vist i Figur 18.

Figur 18:

Flyfoto adkomstkryss mot Arnegårdsveien

4.4.1 Dagens situasjon – 2012
For å se på timetrafikken i adkomstkrysset mot Fv35 og E16 er det benyttet
manuelle krysstellinger gjennomført i 2009, beskrevet i notatet Trafikkanalyse –
Hvervenmoen vekstområde (COWI AS, 2009). Tellingene er oppjustert til 2012nivå ved hjelp av prognoser for generell trafikkvekst.
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Trafikktall (kjt/t) i morgenrush er vist i Figur 19, og i ettermiddagsrush i Figur 20.

Figur 19:

Timetrafikk morgenrush, justert opp til 2012-nivå

Figur 20:

Timetrafikk ettermiddagsrush, justert opp til 2012-nivå

Det er ut fra Ringerike kommunes kartportal gjort en oppmåling av tilfartsbredder,
innkjøringsbredder og breddeutvidelseslengder, og ut fra dette gjennomført
kapasitetsberegninger av rundkjøringen. Det er noe usikkerhet knyttet til
oppmålingen av bredder og lengder.
Beregnede belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrush i dagens situasjon er
vist i henholdsvis Figur 21 og Figur 22.

Figur 21:

Belastningsgrader største time morgenrush, dagens situasjon (2012)
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Figur 22:

Belastningsgrader største time ettermiddagsrush, dagens situasjon (2012)

Beregningene tilsier tilfredsstillende avvikling i dagens situasjon, med en
belastningsgrad på B = 0,6 (dvs. at ca. 60 % av teoretisk kapasitet er utnyttet).

4.4.2 Fremtidig situasjon (2025) – uten Krakstadmarka
Ved å legge til grunn generell trafikkvekst, i tillegg til utbygging av
pendlerparkering i Arnegårdsveien, tilsier beregningene en trafikkmengde i
rundkjøringen i morgen- og ettermiddagsrush som vist i henholdsvis Figur 23 og
Figur 24.

Figur 23:

Timetrafikk morgenrush, år 2025, uten utbygging av planområdet

Figur 24:

Timetrafikk ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av planområdet
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Ser man på belastningen i dette krysset isolert sett, dvs. uten å se på eventuelle
køproblemer på Osloveien, får man belastningsgrader i morgen- og
ettermiddagsrush som vist i henholdsvis Figur 25 og Figur 26.

Figur 25:

Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av
planområdet

Figur 26:

Beregnede belastningsgrader ettermiddagsrush, år 2025, uten utbygging av
planområdet

Beregningene tyder på at belastningsgraden i rundkjøringen blir noe høyere i
morgenrush enn i ettermiddagsrush. B = 0,81 er å betrakte som en sterk, men
akseptabel, belastning.
I perioder kan det oppstå avviklingsproblemer som fører til tilbakeblokkering av
kø. I morgenrush er det høy trafikk fra E16 (fra sør), og en utvidelse til to felt i
denne tilfarten kan forbedre situasjonen. I ettermiddagsrush er det stor trafikk på
Fv35 mot sentrum, og avviklingsproblemer nærmere sentrum kan muligens føre til
tilbakeblokkering av kø til rundkjøringen.

4.4.3 Fremtidig situasjon (2025) – med Krakstadmarka
Det er usikkerhet knyttet til når og om ny vei til Fv241 blir bygd. Trafikken
beregnet til denne veien vil dermed fordele seg på de andre adkomstene, og en
overvekt vil gå via Arnegårdsveien. Det er nedenfor sett på konsekvensene både
uten (alternativ A) og med (alternativ B) denne ekstra trafikken. I tillegg er det
vurdert konsekvensene av å la noe trafikk gå via Trygstadveien (alternativ C).
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Alternativ A – Med adkomst via Fv241
I morgenrush er det beregnet at trafikkmengden inn/ut Arnegårdsveien øker med
ca. 60 kjt/t, mens i ettermiddagsrush er det beregnet en vekst på ca. 75 kjt/t.
Beregningene gir en belastningsgrad i morgen- og ettermiddagsrush som vist i
henholdsvis Figur 27 og Figur 28.

Figur 27:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, morgen, alt. A.

Figur 28:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, ettermiddag, alt. A.

Belastningsgraden øker noe sammenlignet med situasjon uten utbygging av
Krakstadmarka, til B = 0,82 i morgenrush og B = 0,75 i ettermiddagsrush. I praksis
regner man en belastning på opp mot B = 0,85 er akseptabel.
Alternativ B – Uten adkomst via Fv241
Hvis ikke adkomsten til Fv241 etableres er det anslått at trafikkmengden i
rundkjøringen øker med ca. 110 kjt/t i morgenrush, og ca. 150 kjt/t i
ettermiddagsrush sammenlignet med en situasjon uten utbygging av
Krakstadmarka. Det vil si at trafikkøkningen omtrent dobles sammenlignet med
alternativ A. Beregnede belastningsgrader er vist i Figur 29 og Figur 30.
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Figur 29:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, morgen, alt. B.

Figur 30:

Belastningsgrader, etter utbygging av Krakstadmarka, ettermiddag, alt. B

Beregningene gir en liten økning i belastningen sammenlignet med alternativ A.
Alternativ C – Med adkomst via Trygstadveien
Det er foreslått å la deler av planområdet knyttes til overordnet veinett via
Trygstadveien. Forbedringen i avvikling ved dette alternativet ser ut til å være liten.
Som vist tidligere er rundkjøringen sterkt belastet både med og uten utbygging av
Krakstadmarka, en mindre endring av trafikkmengden i Arnegårdsveien vil ha lite
å si for den totale trafikkavviklingen. En god del av trafikken som er tenkt ført via
Trygstadveien vil likevel gå via rundkjøringen for å komme til Hønefoss sentrum
og E16 i retning sørøst. Det ser i tillegg ut til at venstresving kan bli problematisk
ut fra Trygstadveien, slik at det i perioder kan bli nødvendig for venstresvingende
trafikk å kjøre om rundkjøringen for å snu, noe som vil øke belastningen i
rundkjøringen.

4.4.4 Vurdering av tiltak
Rundkjøringen er stekt belastet, og i perioder kan det oppstå avviklingsproblemer i
rundkjøringen. Dette gjelder både med og uten utbygging av Krakstadmarka.
Hvis Hvervenmoen næringsområde bygges ut, tilsier beregninger at rundkjøringen
vil bli overbelastet (B > 1) med dagens utforming. Utbyggingen av dette området
har betydelig større innvirkning på trafikkavviklingen i rundkjøringen enn
utbygging av Krakstadmarka.
For å redusere faren for avviklingsproblemer kan tilfarten fra rampen fra E16
breddeutvides. Det er i dagens situasjon plass til to biler i bredden i tilfarten, men
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kun over et kort stykke. Hvis strekningen med to felt forlenges, vil kølengden
reduseres.
Høy trafikk på Fv35 Osloveien inn mot Hønefoss og på rampesystemet til/fra E16
kan føre til avviklingsproblemer i nærliggende kryss og på veistrekninger, noe som
kan føre til at kø tilbakeblokkeres mot den vurderte rundkjøringen. Tiltak i
rundkjøringen vil da ikke være tilstrekkelig for å løse avviklingsproblemene. Det
understrekes at dette er et problem som også gjelder uten utbygging av
Krakstadmarka.

4.5

Fv35 (Osloveien) mellom Arnegårdsveien og
Dronning Åstas gate

Det er ønskelig å se på kapasitet på strekningen langs Fv35 Osloveien mellom
Arnegårdsvien og Dronning Åstas gate. Oversiktskart over strekningen er vist i
Figur 31, og et gatebilde fra strekningen er vist i Figur 32.

Figur 31:

Oversiktskart: Fv35 Osloveien mellom Arnegårdsveien og Dronning Åstas gate
merket med svart
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Figur 32:

Gatebilde fra Fv35 Osloveien mellom Arnegårdsveien og Dronning Åstas gate

For å anslå kapasitet på denne veistrekningen er det sett på Statens vegvesens
Håndbok 159, Kapasitet på vegstrekninger. Maskimal kapasitet oppnås når
trafikkavvikling er på grensen til å bli ustabil, det er da tett trafikk med lavere
hastighet enn «friflythastighet». For å unngå ustabil avvikling og oppnå
tilfredsstillende avviklingskapasitet, må trafikkvolumet på veien være lavere enn
hva den maksimale kapasiteten skulle tilsi for å unngå sammenbrudd i avviklingen.
For strekningen tilsier beregningene at belastningen i fremtiden blir på ca. 85-90 %
av total kapasitet, noe som vil tilsi at det i perioder kan oppstå ustabil
trafikkavvikling. Metoden i Håndbok 159 forutsetter imidlertid at man ser på en
strekning på minst 3 km. I dette tilfellet er det ca. 600 meter mellom de to
kryssene, på såpass korte strekninger er det som oftest kryssene som er avgjørende
for trafikkavviklingen.
En breddeutvidelse av Fv35 på strekningen kan forbedre trafikkflyten, men det er
behov for å se på et større område som inkluderer flere kryss for å få en bedre
oversikt over trafikkavviklingen på Fv35 og faren for tilbakeblokkering av kø.

4.6

Oppsummering

De kryssene som i fremtiden er beregnet å få størst belastning med dagens
utforming er følgende:

›
›
›
›

E16 Osloveien x Fv241 Hadelandsveien
E16/Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien
Fv35 Osloveien x Schjongs gate
Fv35 Hønengata x Fv163 Vesterngata

Potensielle avviklingsproblemer i disse kryssene skyldes høy trafikk på Fv35
gjennom Hønefoss og på E16. Beregningene tilsier sterk belastning med fare for
avviklingsproblemer i perioder også uten utbygging av Krakstadmarka.
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Som beskrevet tidligere i dette notatet er "trusselen" mot trafikkavviklingen i
området at Fv35 inn mot sentrum allerede har en uønsket høy trafikkbelastning.
Det kan allerede i dagens situasjon være behov for 4-felt på deler av Fv35 gjennom
Hønefoss sentrum, og behovet vil øke både med og uten utbygging av
Krakstadmarka. Tiltak i de vurderte kryssene kan på kort sikt forbedre
trafikkavviklingen noe, men det vil trolig ikke være tilstrekkelig for å sikre god flyt
på Fv35 i fremtiden. Det utpeker seg som sagt et behov for å gjennomføre
trafikkmodellberegninger for å se på trafikksituasjonen i et større område, noe som
er planlagt i forbindelse med KVU for Hønefoss-området som Statens vegvesen
har igangsatt. Disse modellberegningene vil i større grad bidra med å finne en
løsning i Hønefoss sentrum enn kapasitetsberegninger av enkeltstående kryss.
«Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien» og «Fv163 Ole Thorkelsens vei x
Støalandet» påvirkes ikke av den store trafikkmengden på Fv35, og beregningene
tilsier at det er god trafikkavvikling i kryssene. I henhold til Håndbok 263 er det
likevel anbefalt etablering av venstresvingefelt (eller passeringslomme). Dette er
for å unngå forsinkelse for trafikk som ikke skal svinge av, og av
trafikksikkerhetsmessige årsaker. Det er foreslått følgende utforming:

›

Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien: venstresvingefelt

›

Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet: passeringslomme

5

Kostnader

Det er beregnet kostnader for de kryss og veistrekninger hvor det er vurdert at
utbygging av planområdet helt eller delvis medfører et behov for tiltak.
For T-kryssene «Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien» og «Fv163 Ole
Thorkelsens vei x Støalandet» er det ikke beregnet avviklingsproblemer. Men pga.
økning i venstresvingende trafikk inn mot planområdet er det et økende behov for
etablering i venstresvingefelt eller passeringslomme for å unngå forsinkelser på
hovedveien.
For rundkjøringen «E16/Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien» og Fv35 inn mot
Hønefoss sentrum tilsier beregningene at den høye trafikkmengden kan føre til
avviklingsproblemer. Dette er imidlertid ikke et problem som oppstår som følge av
utbyggingen av Krakstadmarka. Det vil trolig bli problematisk uansett hvis man får
den generelle trafikkveksten som er lagt til grunn. Det er derfor ikke gjort videre
beregninger av kostnader for tiltak her.
I tillegg til tiltak i kryss er det beregnet kostnader for nytt internt veinett på
planområdet, og opprusting av eksisterende veinett som skal benyttes for å knytte
planområdet til overordnet veinett.
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5.1

Kryss

5.1.1 Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien
Foreslått krysstiltak er etablering av venstresvingefelt. Det er ikke gjennomført
prosjektering av tiltaket, slik at beregnet kostnad er å anse som et grovt anslag.
I og med at det ikke er gjennomført prosjektering av krysset, er det sett på
kostnadsberegninger gjennomført for et tilsvarende kryss. Det er anslått at hele
tiltaket med breddeutvidelse langs Fv241 blir på ca. 200 meter. Med en fartsgrense
på 60 km/t tilsier Håndbok 263 at det bør etableres fysisk kanalisering.
Ut fra sammenligning med tilsvarende kryss er det anslått at entreprisekostnad inkl.
mva. for dette tiltaket bør ligge på rundt 3 mill. kr. Prosjektkostnad, dvs. inkludert
grunnundersøkelser, prosjektering, byggeledelse og grunnerverv, er anslått å ligge
på ca. kr 4 mill. inkl. mva.
Noen usikkerhetsmomenter som kan føre til at dette krysset blir dyrere eller
billigere enn det som er anslått er listet opp nedenfor:

›

Belysning – det er behov for å belyse et fullkanalisert kryss, det er usikkert
hvor mye arbeidet som ligger i framføring av strøm.

›

Eventuell flytting av kabler og ledninger – det er ukjent om det er kabler i
bakken som må legges om

›

Geoteknikk – det er lite høydeforskjell på området, så det er vurdert som lite
sannsynlig at det blir geotekniske tiltak

›

Behov for sprengning og/eller konstruksjoner – antas å ikke være aktuelt

›

Rigg/adm-kostander

›

Eventuelle uforutsette ting

Figur 33:

Gatebilde fra kryssområdet (google.no/maps)
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5.1.2 Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet
Det er enklere å etablere passeringslomme enn venstresvingefelt på strekningen,
det er derfor foreslått utbygging av en passeringslomme. Det er ikke gjennomført
prosjektering av tiltaket, slik at beregnet kostnad er å anse som et grovt anslag.
Det er anslått at det behov for breddeutvidelse over ca. 90 meter. Som vist i
gatebilde fra krysset (Figur 13) er det en del høydeforskjell ned til parallell
lokalvei. Det er derfor anslått at det er behov for å sette opp mur på mesteparten av
den 90 meter lange strekningen. De ulike kostnadselementene er listet opp
nedenfor:
1

Mur: Det er lagt til grunn en 80 meter lang mur, som i snitt er 3 meter høy, blir
totalt murareal på 240 m². Med en m²-pris på kr 5 000,- blir det totalt kr. 1,2
mill. for muren. Det er her usikkerhet knyttet til grunnforholdene.

2

Rekkverk på topp mur: 80 meter a kr 2500,-, dvs. kr. 200 000,-.

3

Kabler og ledning: Dette er uavklart og umulig å si noe om

4

Belysning: Dagens belysning står på motsatt side av breddeutvidelsen og blir
ikke berørt av tiltaket

5

Dråpe i sekundærvei: Det er lagt til grunn at krysset er bredt nok til etablering
av dråpe, det anslått kr. 200 000,- til tiltak i sekundærvei. Hvis betydelig
breddeutvidelse blir nødvendig blir kostnaden høyere.

6

Nytt veiareal: Det er lagt til grunn 30 meter vei med bredde 3 meter og 2 x 30
meter vei med snittbredde ca. 20 meter, totalt blir dette drøyt 200 m². Det er
anslått en kostnad på ca. kr 200 000,-

7

Andre kostnader: Andre kostnader består av trafikkavvikling i anleggstiden,
vegetasjonsrydding, skilting, oppmerking, ivaretakelse av overvann langs
muren, oppmåling, teknisk kontroll mm. Anslått til totalt kr 200 000,-

Summen av post 1-7 er på kr. 2 000 000,-. Videre er det anslått at rigg, stikning,
teknisk kontroll, forsikringer mm. utgjør 20 % av postene ovenfor, dvs. kr.
400 000,-. Det gir en entreprisekostnad ekskl. mva. og uforutsette utgifter på kr
2 400 000,-.
Videre er det lagt inn en usikkerhetspost på 15 % av entreprisekostnaden, dvs.
totalt 360 000,-. Total entreprisekostnad er 2 760 000,- ekskl. mva. og 3 450 000,inkl. mva.
Byggherrekostnaden er anslått å utgjøre ca. 30 % av entreprisekostnaden, dvs. ca.
1 050 000,-.
Total prosjektkostnad er anslått å ligge på kr. 4 500 000,- inkl. mva.
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5.2

Internt veisystem

5.2.1 Oversikt kostnader
Prisanslagene er basert på erfaringspriser og må betraktes som grove estimat. En
oversikt over det veinettet som er beregnet er vist i Figur 34. Det er gjennomført
beregninger av det veinettet som er merket svart.

Figur 34:

Eksisterende og nye samleveier og kryssløsninger mot hovedveier.

Kostnader for veinettet, ekskl. mva., er vist nedenfor (se mer detaljert i vedlegg):
1

Samlevei Ringeriksgata – Støalandet, 250m (inkl. 180 m bru): kr 90 mill.

2

Samlevei Støalandet, 1500m: kr 28 mill.

3

Ny samleveiforbindelse gjennom Krakstadmarka, 2000m : kr 62 mill.

4

Samlevei Arnegårdsveien, 1400m: kr 20 mill.

5

Ny samlevei Tanbergmoen, 1300m: kr 14 mill.

Totalt er kostnadsanslaget på ca. kr. 214 mill. ekskl. mva.
Kostnader er eksklusiv merverdiavgift. Kostnader inkluderer 15 %
prosjektadministrasjon og 15-50 % påslag grunnet usikker utforming, uforutsette
forhold, geotekniske tiltak mv. Prosjektadministrasjon inkluderer prosjektledelse,
forundersøkelser, prosjektering og byggeledelse.
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5.2.2 Usikkerhet
Det er knyttet særlig usikkerhet til kostnadsberegning av:

›
›
›

Strekning 1 (Ny samlevei inkl. bru mellom Ringeriksgata og Støalandet)
Strekning 2 (Oppgradert veisystem for Støalandet)
Strekning 3 (Ny veiforbindelse gjennom Krakstadmarka)

For nevnte veistrekninger er det beregnet 50 % påslag begrunnet i usikkerhet i
forhold til endelig utforming, uforutsette forhold og mulig behov for geotekniske
tiltak. Gjennomførbarhet av forutsatte løsninger må kvalitetssikres av NGI /
geoteknisk rådgiver.
Dette prosentvise påslag kan nedjusteres gjennom skisseprosjekter som avklarer
plassering, utforming og valg av tekniske løsninger for de aktuelle
infrastrukturtiltak.
Forutsetning for bru

Ny samlevei mellom Ringeriksgata og Støalandet forutsetter en 180 meter lang bru
i 12 meter bredde. Følgende forutsetninger ligger til grunn ved kostnadsberegning
av brua:

›

Betongplatebru fundamentert med pilarer i elva. Det forutsettes at det er mulig
å etablere fundamenter på peler til fjell og at dybden til fjell ikke er spesielt
stor. Eventuelle geotekniske hensyn vedrørende spesielle tiltak med
fundamentering av søyler i elva eller brukar med hensyn til grunnforhold,
strømninger, islaster mv er ikke medtatt.

›

Maksimalt spenn mellom søyler er ca. 20 meter. Eventuell økning av bruspenn
som følge av restriksjoner fra NVE i forhold til etablering av konstruksjoner i
elva er ikke medtatt.

›

Prisen gjenspeiler prisnivået på normal betongplatebru uten spesielle
utformingsdetaljer og arkitektoniske tiltak.

Et skisseprosjekt for bru bør eksempelvis avklare bredde og lengde på bru, min.
seilingshøyde under bru, min. avstand mellom brupilarer, dybde til faste masser for
fundamentering av brukonstruksjon, arkitektonisk utforming mv. Det er ikke gitt at
bru bør plasseres med atkomst direkte til eksisterende veisystem for Støalandet –
stedlige grunnforhold og høydeforhold på bru kan tilsi at annen plassering lenger
sør er mer hensiktsmessig.
Det er påvist kvikkleire ved Vangen pumpestasjon, kfr. NGI-rapport datert
28.2.2012, Krakstadmarka Hønefoss - Stabilitetsvurdering. Det er et klart behov
for utredning av brualternativ, både med tanke på hensiktsmessig utforming og
plassering i terrenget.
Forutsetninger veinett

Veisystem langs Støalandet forutsettes lagt lett i terrenget uten fyllingstiltak.
Veitrase anses gjennomførbar, men er ikke endelig utredet i forhold til
gjennomførbar framføring. Det foreligger mulige konflikter, bl.a. knyttet til
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passering av eksisterende bolighus. Erverv av tomtegrunn er ikke medtatt. Det er
kalkulert støytiltak for eksisterende bebyggelse.
Oppgradering av Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er ferdig prosjektert. I
tillegg til veisystem er det kalkulert støytiltak for eksisterende bebyggelse. Det er
videre kalkulert veisystem uten støytiltak over til Hadelandsveien (Lisletta). Disse
veisystem forutsettes lagt lett i terrenget med minimale skjærings- og fyllingstiltak.
Ny veiforbindelse gjennom ravinelandskap i Krakstadmarka er en utfordring i
forhold til skjæring og fylling i område med leiregrunn. Over en strekning på ca. 1
km er det stipulert behov for fylling i størrelsesorden 90 000 m³ og skjæring 40 000
m³. Foreslått veitrase anbefales kvalitetssikret av NGI.
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1

Sammendrag

Dette notat gir en foreløpig status på finansiering av ny overordnet infrastruktur for vann og avløp i
Krakstadmarka, inkl en ny forsterket vannforsyning i området.
Det er identifisert behov for økt forsyningssikkerhet og brannberedskap knyttet til vannforsyning
mellom Hønefoss sentrum og Haugsbygd (Hønefoss øst).
Det er i den forbindelse beregnet en kostnad på ca kr 63 mill for utbygging av overordnet
infrastruktur vann for Hønefoss øst. Kostnad er eksklusiv merverdiavgift, men inkluderer 15 %
prosjektadministrasjon og 25 % usikkerhet/uforutsett.
Det anbefales utarbeidet skisseprosjekt med identifisering av framtidige forsyningsområder,
lokalisering av basseng og kartlegging av hensiktsmessige trykksoner ved behov for et mer presist
kostnadsanslag.
Oppgradering av vannforsyningen for Hønefoss øst er forholdsvis kostnadskrevende og kommunen
forutsetter at utbyggere i Krakstadmarka bidrar til å dekke prosjektkostnadene.
Av overordnet infrastruktur for avløp er det identifisert behov for oppgradering og utvidelse av
Monserud renseanlegg og enkelte pumpestasjoner for avløp. Eksisterende avløpsledninger som er
tilgjengelige for tilknytning anses å ha tilfredsstillende kapasitet til å ta imot den økte
spillvannsbelastning fra planområdet. Totalt ressursbehov knyttet til overordnet infrastruktur for
avløp er betydelig. Kostnadsberegning er etter avtale med oppdragsgiver ikke utført. Kommunen
forutsetter at kostnadene dekkes av de kommunale VA-gebyr.
Prosjektering og utførelse av infrastruktur for vann, spillvann og overvann innen planområdet i
Krakstadmarka forutsettes bekostet 100 % av utbyggere. Endelig utforming av slik infrastruktur vil
avhenge av framdrift for de enkelte delfelt, grad av samarbeid utbyggere i mellom, samt hensyn til
stedlige grunnforhold. Det er ikke foretatt kostnadsberegning av lokal infrastruktur for vann,
spillvann og overvann innen planområdet i dette notat.
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2

Bakgrunn

Kommunedelplan Krakstadmarka er til behandling i Ringerike kommune. I den forbindelse ønskes
blant annet kostnadskonsekvenser i forhold vann- og avløpssystem i planområdet klarlagt.
I forbindelse med forarbeid for ny barneskole i Hønefoss ble det våren 2013 konkretisert et krav fra
kommunen ved Teknisk drift om forsterkning av vannforsyning mellom Hønefoss sentrum og
Haugsbygd. Tidligere utførte beregning av kostnader for ny vannforsyning er medtatt i dette notat.
Det henvises for øvrig til notat Kommunedelplan Krakstadmarka - Vann og avløp, utarbeidet av
Cowi AS den 12.11.2012 (vedlagt). Vann- og avløpsløsninger er drøftet i nevnte notat, men
finansieringsmåter og kostnader er ikke omtalt. Dette nye notat er et supplement til opprinnelig
notat, dels for å gi en oppdatering av teknisk informasjon, og dels for å gi grunnlag for
kostnadsfordeling av overordnet infrastruktur vann.

Figur 2.1 Kommunedelplan Krakstadmarka – utkast datert 12.10.2012.

Side 695 av 704

4/8

3

Vannforsyning

Vannforsyningssystemet i Hønefoss øst må oppgraderes ved utvikling av
utbyggingsområdene i kommunedelplan Krakstadmarka. En viktig årsak er krav til
brannvannsforsyning i området. Teknisk drift i kommunen har signalisert behov for nytt
høydebasseng og forsterkning av ledningsnettet. Høydebasseng bør bygges på et nivå
mellom Tandbergmoen basseng (kote +184,9 - +189,0) og Harehaugen basseng (kote
+267,95 - +272,97). Disse anleggene er vist i skisse nedenfor.
Harehaugen basseng

Nytt basseng
Høyby basseng
Petersøya

Krakstadmarka

Monserud renseanlegg

Tandbergmoen basseng

Figur 3.1. Ny overføringsledning for vann fra trykksone Høyby til nytt basseng i Haugsbygd.

Det forutsettes at det i Krakstadmarka må bygges forsyningssystem som sikrer
brannvannsuttak på 50 l/s i fire timer. Det tilsvarer et bassengvolum allokert til brannvann
på 720m3. Teknisk drift anbefaler tilknytning til vannledning som krysser Storelva over
Petersøya. Framføring av vann herfra kan skje enten i fellesprosjekt med ny gangvei langs
Storelva eller ved etablering av ledning i selve Storelva.
Denne nye forsyningsledningen vil supplere eksisterende vannforsyning til Haugsbygd,
som i dag skjer via Tandbergmoen og Harehaugen basseng. En ny alternativ forsyning mot
Haugsbygd vil bedre sikkerheten i vannforsyningen (tosidig forsyning). Det er behov for
utjevningsvolum i nytt basseng. Det stipuleres herved et minimum bassengvolum på ca
1.000m3. Av hensyn til bl.a. vannkvalitet og stabilt driftstrykk anbefales et
gjennomstrømningsbasseng.
I forbindelse med utredning av nytt basseng bør det utarbeides en plan for hvilke områder
som skal forsynes av det nye bassenget. Det bør vurderes etablert en prognose for
befolkningsutvikling i nye forsyningsområdet. Dersom det forventes en større
befolkningsutvikling i forsyningsområdet, bør basseng lokaliseres i nærheten - og med
plass til utvidelse av bassengkapasitet.
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Det er stipulert en kostnad på kr 63 mill (ekskl mva) for utbygging av overordnet
infrastruktur for vann.
Grunnlag for kostnadsberegning er en gjennomsnittlig enhetskostnad på kr 4.000,-/m for
grøfter med en ledning, og med et tillegg på kr 1.000,-/m for strekninger med flere
ledninger. Total grøftelengde er satt til 7 000m. Det er dessuten inkludert to
pumpestasjoner og et høydebasseng på 1 000m3.
Angitt kostnad inkluderer dessuten 15 % prosjektadministrasjon og 25 % påslag for
usikkerhet i forhold til gjennomføring av prosjekt (vanskelige grunnforhold, konflikt annen
infrastruktur, offentlige krav mv.).
Øvrig bebyggelse og evt nye framtidige utbyggingsområder i Haugsbygd vil ha nytte av
skissert vannverksutbygging.

4

Spillvann

4.1
Monserud renseanlegg
Utbyggingsområdet i Krakstadmarka representerer en økt avløpsbelastning stipulert til
1870 personekvivalenter (pe). Nordre del av utbyggingsområdet er stipulert til 1110 pe,
mens søndre del er stipulert til 760 pe (kfr kartgrunnlag Kommunedelplan Krakstadmarka
– Boliger, personekvivalenter, årsdøgntrafikk, datert 13.09.2012).
Utbyggingsområdet ligger i Monserud rensedistrikt. Stadig økende belastning på Monserud
renseanlegg medfører behov for oppgradering og utvidelse av anlegget.
Teknisk drift har på et tidligere tidspunkt stipulert en investering på 100 – 150 mill kr for
neste trinn ved Monserud renseanlegg. Framdrift i prosjekt avhenger av
befolkningsutvikling i regionen.
Utvidelse av Monserud renseanlegg forutsettes finansiert gjennom kommunale
tilknytningsgebyr og vann- og avløpsgebyr.
4.2

Lokal tilknytning av spillvann

Avløpssituasjonen for nordre deler av Krakstadmarka er forholdvis enkel. Det ligger
kommunal hovedledning for spillvann med god kapasitet gjennom utbyggingsområdet.
Tilknytning til kommunal hovedledning vil kunne medføre ekstrakostnader knyttet til
oppgradering av en eller flere av pumpestasjonene som fører avløpsvannet til Monserud.
Kostnader knyttet til oppgradering av nevnte infrastruktur forutsettes dekket via
kommunale tilknytningsgebyr og vann- og avløpsgebyr.
I søndre del av utbyggingsområdet anses det mest hensiktsmessig å knytte seg til
eksisterende avløpsanlegg sør i området. Eksisterende ledninger ligger her i umiddelbar
nærhet til planområdet.
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Mest aktuell tilknytning av søndre delfelt etableres ved pumping av spillvann til
eksisterende avløpsledning i Tandbergmoveien. Det må uansett påregnes pumping av
spillvann fra deler av utbyggingsområdet. Ledning i Tandbergmoen har god kapasitet og
leder avløpsvann på selvfall (uten pumping) til Monserud renseanlegg.
For deler av søndre delfelt kan det søkes tillatt tilknytning til kommunalt nett i
Bredalsveien nedenfor HiBu. Tilknytning må vurderes i sammenheng med framtidig
utvikling på Eikli og ved HiBu. Denne løsning vil kunne medføre ekstrakostnader knyttet
til oppgradering av pumpestasjon i Barbroveien på Eikli. Kostnader forutsettes dekket via
tilknytningsgebyr og vann- og avløpsgebyr.
Det er teknisk mulig, men lite ønskelig, å lede spillvann fra søndre delfelt til eksisterende
ledningsnett i nord. Det er ikke ønskelig å oppta kapasitet i det sentrale avløpsnettet i
Hønefoss. Fellesskapet påføres dessuten unødige pumpekostnader.

Vangen pumpestasjon

HiBu

Eksisterende avløpsledning

Tandbergmoveien

Figur 4.2.1. Kartskisse - eksisterende avløpsledninger som kan tilknyttes.

Alle nyanlegg for spillvann forutsettes ivaretatt ved prosjektering og utbygging innen de
enkelte delfelt. Alle nye spillvannsledninger og pumpestasjoner innen planområdet
forutsettes bekostet av utbyggere. Utforming av infrastruktur avhenger av framdrift og grad
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av samarbeid innen de enkelte utbyggingsområder. Endelig utforming av spillvannsanlegg
er ikke klarlagt, og er derfor ikke kalkulert i dette notat.
Det pågår planarbeid for regulering av Tanberglia, som er delområdet lengst sør i
kommunedelplanen.
5

Overvann

Det er et viktig prinsipp at alt overvann skal disponeres lokalt. Det er ikke tillatt å føre
overvann til spillvannsnett.
Overvannsdisponering er omtalt i NGI-rapport Krakstadmarka – Stabilitetsvurderinger,
datert 28.02.2012. Følgende beskrives i kapittel 7.3 Lokalvannshåndtering:
"I utgangspunktet er det mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekkene. Ved
utbygging øker en imidlertid avrenningshastigheten slik at de midlere flommene øker i
størrelse, og gir hyppigere forhold med stor erosjon. Det er viktig at det lages et eget
overvannsystem slik at en ved utbygging ikke slipper drensvann ut i skråninger. Dette vil
med stor sannsynlighet lede til grunne skred."
Alt overvann fra tette flater forutsettes tilbakeholdt i fordrøyningsmagasin, med senere
bortledning til terreng, lokale bekker eller eksisterende overvannsnett i området. Prinsippet
er at arealer nedstrøms utbyggingsområdet ikke skal belastes med større regnvannføring
enn det som er situasjonen i dag. Endelig utredning av prinsipp for overvannsdisponering,
herunder identifisering av flomveier på terreng, må utføres i samråd med geoteknisk
kompetanse.
Overvannsdisponering forutsettes ivaretatt ved prosjektering og utbygging av de enkelte
delfelt. Nødvendige tiltak forutsettes bekostet av utbyggere. Overvannsdisponering er ikke
kalkulert i forbindelse med utarbeidelse av dette notat.
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Infrastruktur – alternative løsninger og anbefalinger
Bakgrunn
Det vises til notat fra Faveo datert 2.09.2013 som ble diskutert på forrige møte i styringsgruppa. Jeg pekte
på at:
 Det er ikke gjort tilstrekkelig grundige vurderinger av infrastrukturkostnadene
 Fordelingen av infrastrukturkostnadene mellom utbyggerne i de ulike delområdene er ikke avklart
 Skolelokalisering er ikke avklart. Det skaper usikkerhet for utviklingen av området.
 Forholdet mellom den videre behandlingen av kommunedelplanen og reguleringsplan for Tanberglia
er ikke avklart, og skaper usikkerhet hos grunneierne i nord.
Jeg anbefalte at følgende prinsipper burde legges til grunn for den videre prosessen:
1. Kostnadene til infrastruktur må kvalitetssikres. Løsningen må være økonomisk realistisk.
Kostnadene til grunneierne må fordeles på en måte utbyggingen tåler. Det bør legges til grunn et
bidrag fra utbyggerne på i størrelsesorden kr 1.000 pr m2 BRA bolig og BTA næring. Forutsatt
gjennomsnittlig 90 m2 BRA pr boenhet og 600 boenheter, blir bidraget 54 mill.kr. I tillegg er det for
det offentlige området lagt til grunn et bidrag tilsvarende høy boligutnyttelse (200 boenheter). Samlet
gir disse forutsetningene et bidrag på ca 72 mill.kr.
2. Kostnadene til felles infrastruktur (hovedanlegg fram til området og fellesanlegg for hele området)
må være likt for alle grunneierne – inklusiv kommunen.
3. Viktig infrastruktur bør etableres tidlig
4. Kommunen bør være byggherre for infrastrukturen for å unngå kostnader til merverdiavgift. Det kan
løses ved at kommunen står for den praktiske gjennomføringen eller at det inngås avtale med
grunneier eller et infrastrukturselskap om å stå for arbeidet på vegne av kommunen.
5. Offentlige funksjoner, inklusiv skole, må avklares og tomtestørrelse tilpasses behovet.
Krakstadmarka skal være en bydel. Barnehage og skole er viktig for å gjøre området attraktivt.
Lokalisering av skole må også sees i et byutviklingsperspektiv.
På dette grunnlaget ble det igangsatt arbeid med kvalitetssikring av infrastrukturen. Arbeidet er utført av
Cowi.
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Kostnadskalkyler
I vurderingene fra Cowi er lagt til grunn at det etableres et nytt høydebasseng og det gjøres en forsterkning
av ledningsnettet. En slik løsning vil bedre leveringssikkerheten og være til nytte bla for framtidige
utbyggingsområder i Haugsbygd og øvrig bebyggelse i området.
Det er behov for utvidelse av Monserud renseanlegg. Det forutsettes finansiert gjennom kommunale gebyrer.
Avløpssituasjonen i området er relativt enkel, med en kommunal hovedledning gjennom området som
utbyggingen kan kople seg på. Det er forutsatt at denne tilknytningen finasieres via kommunale gebyrer.
Samlet er kostnadene til nytt høydebasseng og forsterkning av ledningsnettet estimert til 63 mill.kr. eks mva.
Det er gjort en grundig vurdering av behovet for tiltak på vegnettet, og på denne bakgrunn estimert
kostnader for de tiltak som helt eller delvis utløses av utbyggingen i Krakstadmarka. Det gjelder (vegnummer
som vist på kartet nedenfor):
1. Ny bro og samlevei Ringeriksgata – Støalandet
2. Samlevei Støalandet
3. Ny samleveiforbindelse gjennom Krakstadmarka
4. Samlevei Arnegårdveien
5. Ny samlevei Tanbergmoen

Side 701 av 704

Side 2

Alternativ 1 - kostnadsdeling
Tiltak på VA området kan finansieres både gjennom bidrag fra utbyggere og ved kommunale gebyrer. En
tilsvarende løsning har en ikke på veg. Kostnadene her må enten tas av utbyggerne eller av kommunen.
Dersom det gjelder tiltak på fylkesveger kan også fylkeskommunen være med på finansieringen.
Cowi har estimert kostnadene for de aktuelle veganleggene. For tiltak 1,2 og 3 er det lagt inn en usikkerhet
på 50 %. Cowi er utfordret til å se nærmere på en så høy usikkerhet. Særlig pga krevende grunnforhold og
fordi disse anleggene ikke er prosjektert, opprettholder de usikkerheten.
Vi har i tabellen nedenfor likevel valgt å vise estimater både med 50 % usikkerhet (tallene fra Cowi) og hvor
usikkerheten er tatt ned til 30 %.
Deretter er det gjort en vurdering av hvem som har nytte av tiltaket. Nye veganlegg som bare er til nytte for
utbyggingen i Krakstadmarka, er forutsatt å ta hele kostnaden. Så er det gjort en skjønnsmessig vurdering
av hvordan tiltakene kan fordeles med kommunen, basert på en nyttebetraktning. Det presiseres at dette er
skjønnsmessig. Senere i notatet er vist konsekvensen av alternative fordelinger og andre grep for å få ned
kostnadene. Jeg legger også regnearket ved i samme versjon som nedenfor, slik at dere kan simulere selv
(nok å endre kalkyle eller nøkkel).
Til slutt er gjort en beregning av hva summen av felles infrastruktur vil medføre av kostnader for utbyggerne,
omregnet til pris pr m2 BRA.

Tiltak

Overordnet infrastruktur vann
Ny bro og samlevei Ringeriksgata - Støalandet
Samlevei Støalandet
Samlevei gjennom Krakstadmarka
Samlevei Arnegårdveien
Samlevei Tanbergmoen
Sum
Bidrag pr m2

Kostnad Cowi

Kostnad 30 %
usikkerhet

63,0
90,0
28,0
62,0
20,0
14,0
277,0

78,0
24,3
53,7

Kostnad
utbygger 30
Kostnad
Kostnadsandel %
Kostnadsandel andre 30 %
utbygger
usikkerhet andre
usikkerhet

0,5

31,5

0,5

0,7
1,0
1,0
1,0
1,0

54,6
24,3
53,7
20,0
14,0
198,1

0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

Merknad
Nytt høydebasseng og forsterkning av
ledningsnettet. Viktig for økt beredskapssikkerhet
31,5 og nyttig for andre områder
Viktig for framtidig byutvikling og nyttig for andre.
23,4 Hvem kan betale?
0,0 Bare for området
0,0 Bare for området
0,0 Bare for området
0,0 Bare for området
54,9

2751,4

Dette alternativet gir et bidrag på kr 2.750 pr m2. Det tilsvarer 247.500 pr boenhet, gitt en gjennomsnittlig
størrelse på 90 m2. Bidraget er så høyt at prosjektet ikke vurderes som gjennomførbart. Dette selv om vi har
redusert usikkerheten på veganleggene til 30 %, utbyggingen tar 70 % av kostnadene til ny bro mv. og 50 %
av infrastruktur vann.
I dette alternativet vil mest sannsynlig bare Tanberlia bli realisert. Med ca 300 boenheter i sør, og et bidrag
på kr 1000 pr m2 BRA, gir det en inntekt på 27 mill.kr. Det er tilstrekkelig til å finansiere oppgradering av
Arnegårdsveien og andre behov knyttet til vann. Det gir ikke mulighet for å finansiere Tanbergmoen uten at
bidraget økes.
Skal hele utbyggingen være gjennomførbart, må andre alternativ vurderes. I det etterfølgende er vist noen
alternative løsninger.
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Alternativ 2

Tiltak

Overordnet infrastruktur vann
Ny bro og samlevei Ringeriksgata - Støalandet
Samlevei Støalandet
Samlevei gjennom Krakstadmarka
Samlevei Arnegårdveien
Samlevei Tanbergmoen
Sum

Kostnad Cowi

Kostnad 30 %
usikkerhet

63,0
90,0
0,0
62,0
20,0
0,0
235,0

78,0
0,0
53,7

Bidrag pr m2

Kostnad
Kostnad
utbygger 30
Kostnadsandel %
Kostnadsandel andre 30 %
utbygger
usikkerhet
usikkerhet andre

0,3

18,9

0,7

44,1

0,3
1,0
0,5
1,0
1,0

23,4
0,0
26,9
20,0
0,0
89,2

0,7
0,0
0,5
0,0
0,0

54,6
0,0
26,9
0,0
0,0
125,6

1238,4

Her legges opp et alternativt konsept, hvor det offentlige går inn med et større bidrag. Det baserer seg på at
deler av tiltakene inngår i Ringerikspakka. En slik pakke er bare realistisk dersom veksten i befolkningen tas
uten økning i biltrafikken. Det er mye lettere å realisere dersom en prioriterer å bygge ut områder tett på
sentrum, der folk i mindre grad blir avhengig av bil. Da er en avhengig av at broa blir realisert. Dette
konseptet inneholder:
 Broa legges også til rette for kollektivtransport og eventuelt for bilkjøring
 Samlevei Støalandet oppgraderes ikke. Ny bebyggelse knytter seg til byen med broa og veg i sør.
Samleveien stenges med bom slik at bare eksisterende bebyggelse kan bruke veien over
Støalandet. I tillegg kan det tilrettelegges for bruk av buss.
 Samlevei til Tanbergmoen etableres ikke, eller utsettes vesentlig i tid
 Ny bro og samlevei gjennom Krakstadmarka finansieres i stor grad av det offentlige, for eksempel
som en del av Ringerikspakka for å redusere biltrafikken.
 Kommunen tar en større del av infrastruktur vann.
Infrastrukturkostnaden pr m2 blir da ca 1240 kr pr m2 eller ca 112.000 pr boenhet. Det bør være akseptabelt.
En slik løsning er helt avhengig av ekstern offenlig finansiering. Tanberglia kan etableres og finansiere
nødvendige tiltak i sør slik at utbygging i området kommer i gang. Videre utbygging i nord gjøres avhengig av
større offentlige bidrag.
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Alternativ 3
I dette alternativet har jeg rendyrket løsningen ytterligere:
 Kommunalt bidrag til vann opprettholdes som i alternativ 1
 Broa finansieres 100 % av Ringerikspakka.
 Ny veg gjennom området finansieres 50 % av Ringerikspakka
 Veg til Støalandet og Tanbergmoen bygges ikke, eller utsettes vesentlig i tid.

Tiltak

Overordnet infrastruktur vann
Ny bro og samlevei Ringeriksgata - Støalandet
Samlevei Støalandet
Samlevei gjennom Krakstadmarka
Samlevei Arnegårdveien
Samlevei Tanbergmoen
Sum

Kostnad Cowi

Kostnad 30 %
usikkerhet

63,0
90,0
0,0
62,0
20,0
0,0
235,0

78,0
0,0
53,7

Bidrag pr m2

Kostnad
Kostnad
utbygger 30
Kostnadsandel %
Kostnadsandel andre 30 %
utbygger
usikkerhet
usikkerhet andre

0,5

31,5

0,5

31,5

0,0
1,0
0,5
1,0
1,0

0,0
0,0
26,9
20,0
0,0
78,4

1,0
0,0
0,5
0,0
0,0

78,0
0,0
26,9
0,0
0,0
136,4

1088,4

I dette alternativet blir bidraget fra utbyggerne ca 1100 kr pr m2 BRA. Det er akseptabelt. Denne løsningen
gjør at Tanberglia kan realiseres først, men at resten av området først kan realiseres gitt at de får annen
finansiering, fortrinnsvis Ringerikspakka.
Konklusjon
Beregningene viser at en er avhengig av annen ekstern finansiering dersom hele Krakstadmarka skal
realiseres. Dersom det skal utvikles en miljøvennlig bydel mener jeg at en også bør etablere boligområde i
nord, som er tettest på sentrum. Det er i denne delen en har de beste muligheter for å satse mye på sykkel
og gange til jobb i sentrum. Videre kan det lettest kombineres med et godt kollektivtransporttilbud. Her har
kommunen mulighet til å få fram en grønn og sentrumsnær bydel.Det er derfor god logikk i at broa og deler
av vegnettet inngår i Ringerikspakka.
Det vurderes miljø- og byutviklingsmessig også som det beste at skolen etableres i nord. Da kan en lett
bruke andre fasiliteter i sentrum, ikke minst idrettsanlegget som etableres nå rett over elva.
Skal Krakstadmarka bli en attraktiv bydel, er det helt klart viktig at det etableres barnehage og skole i
området.
Alternativet er at bydelstanken fjernes, og at Tanberglia realiseres og tar de kostnadene til infrastruktur som
de er avhengige av. Tanberglia kan i seg selv bli et attraktivt boområde.
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