


























 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 77 22 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Ringeriek kommune  
Miljø- og arealforvaltningen 
Areal- og byplankontoret 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
11/330-37 2855/13 REG 356  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 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommunalteknisk tjeneste 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS Asbjørnsensgt. 14 32 12 03 60 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret  
Pb. 123 Sentrum 
 
3502 Hønefoss 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
06/1314-88 2685/13 L12  01.02.2013 
 
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. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 77 22 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Ringerike kommune  
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
06/1314-91 2834/13 L12  01.02.2013 
 
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 risiko- 
og 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 
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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.  

http://esak.rk.local/Prod_esa/admin/~DFA273.tmp


 3 

 
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  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  
Byggesaker 

 

 

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

 
 
Ringerike kommune 
v/ Areal- og byplankontoret  
 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
11/330-34 2242/13 REG 356  28.01.2013 
 
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 
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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 
 
 
 














