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Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 
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Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no eller tlf. 32 11 74 

81 

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR   
 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

1/15 15/12    

 Godkjennelse av møteprotokoll - 01.12.2014   

 

2/15 15/514    

 Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet- brøyting av is ved 

Røssholmstranda  

 

 

3/15 14/3823    

 Pendlerparkering   

 

4/15 14/2205    

 Nedre Fegri boligfelt. Tekniske planer. Utbyggingsavtale.   

 

 



 

 

 

 

5/15 14/4105    

 Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde 

Oppfølging av journalpostnr. 11/330-67 

 

 

/ 15/595    

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for 

miljø- og arealforvaltning den 26.01.2015.  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 19.01.2015 
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Godkjennelse av møteprotokoll - 01.12.2014  

 

Arkivsaksnr.: 15/12   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

 

 



   

 Sak 2/15 

 Side 4   

 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet- brøyting av is ved Røssholmstranda  

 

Arkivsaksnr.: 15/514   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA anser saken som et særlig tilfelle, jf motorferdsellovens § 6, og gir Ringerike 

modellflyklubb tillatelse til å brøyte isen på eget ansvar ved Røssholmstranda med traktor. 

Brøytingen forutsettes begrenset til en stripe på ca 20 x 200 meter. Tillatelsen gjelder frem til 

15.04.2016. 

 

 

Sammendrag 
Ringerike modellflyklubb v/ Ole Magnus Strande ønsker å brøyte modellflystripe på isen ved 

Røssholmstranda på et areal 20 x 200 meter. Arbeidet ønskes utført med traktor så sant 

istykkelsen tillater det. 

  

 

Forholdet til overordnede planer 
Verneplan for Tyrifjorden er under utarbeidelse av Fylkesmannen. I skrivende stund har vi 

ikke fått på det rene om omsøkt kjøring er i strid med planen. Om planen skulle gi 

bestemmelser som ikke tillater omsøkt ferdsel, vil rådmannen å ha mulighet for å 

administrativ kunne trekke tilbake tillatelsen. 

 

 

Juridiske forhold  
Omsøkt ferdsel reguleres av lov av 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag. 
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Alternative løsninger 
HMA vurderer saken til ikke å være et særlig tilfelle, og gir ikke dispensasjon fra 

motorferdsellovens § 6. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen kan ikke se at omsøkt ferdsel vil forstyrre andre brukere av området nevneverdig. 

Røssholmstranda og området rundt er et godt kjent hvile- og rastested for en rekke trekkfugler 

på våren og høsten. Omsøkt ferdsel skjer på vinterstid på isen, og kommer derfor ikke i 

konflikt med fuglelivet. Øvrig natur- og miljøverdier anses heller ikke å lide nevneverdig av 

omsøkt ferdsel. 

 

Vedlegg 
1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

2. Kart 

 

Lenker 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=lov+om+motorferdsel 

 

 
 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Pendlerparkering  

 

Arkivsaksnr.: 14/3823   Arkiv: 614 &53  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen utleier vederlagsfritt arealer til Statens Vegvesen for opparbeidelse og 

drift av pendlerparkeringer. Leieforholdet opphører når behovet for 

pendlerparkeringer ikke lenger er til stede.  

2. Leieavtalen mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen, datert 10.12.2014        

godkjennes. 

 

 

Sammendrag 
 

I forbindelse med at Statens vegvesen har anlagt pendlerparkering på kommunal grunn på 

Hvervenkastet er det under politisk godkjennelse inngått leieavtale mellom Ringerike 

kommune og Statens vegvesen på dette arealet. 

 

Ved godkjenning av denne leieavtalen beholder kommunen eiendomsretten og kan utvikle, 

evt selge områdene når behovet for pendlerparkeringen bortfaller.   

 

Det er i kommunens interesse at det blir lagt til rette for pendlerparkering. Denne saken er 

derfor prinsipiell og rådmannen ønsker en politisk føring for hvordan avtaler med Statens 

Vegvesen om bruk av kommunal grunn skal håndteres i forbindelse med pendlerparkering i 

kommunen. 

 

Saksutredning 
  

Bakgrunnen for saken er pendelparkeringen på Hvervenkastet. Arealet der pendlerparkeringen 

er anlagt på Hvervenkastet, gnr. 44, bnr. 48, har tidligere og vært brukt til pendlerparkering, 

men er nå opparbeidet og utvidet av Statens vegvesen.  

 

Svært mange fra Ringerike pendler til Oslo med buss, og det er et stort behov for 

parkeringsplasser for pendlerne i kommunen. Det finnes i dag flere parkeringsplasser, men 

mange av plassene begynner å bli fulle. Statens vegvesen ønsket gjennom dette prosjektet å 

utvide eksisterende pendlerparkering ved Hvervenkastet/Ringerike sykehus. Det var plass til 

om lag 50 biler på den gamle parkeringsplassen. På den nye opparbeidete plassen er det plass 

til ca. 115 biler. 

 

Formålet var å øke antall parkeringsplasser for busspendlerne mellom Ringerike og Oslo 
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på en slik måte at de som allerede pendler får et bedre tilbud, og at antall personer som velger 

å reise med buss øker. Å øke andelen som reiser kollektivt er positivt både for miljø, 

framkommelighet og sikkerhet. 

 

Det er i kommunens interesse at det legges til rette for pendlerparkeringer. Dette gjør det 

mulig å fortsatt bo i Ringerike kommune selv om innbyggerne jobber i Bærum, Oslo mv. 

 

Saken er derfor av prinsipiell karakter og bør gjelde også annen kommunal grunn hvor 

Statens vegvesen opparbeider pendlerparkering. Forslaget går ut på at kommunen 

vederlagsfritt leier ut arealer til Statens Vegvesen for opparbeidelse og drift av 

pendlerparkeringer. Leieforholdet opphører når behovet for pendlerparkeringer ikke lenger er 

til stede. Dette innebærer at kommunen fortsatt står som eier av arealene og kan videreutvikle 

eiendommene etter at pendlerparkeringene har opphørt. 

 

Alternative løsninger 
 

1. SVV kjøper arealet på Hvervenkastet  til takst, kr 150,- pr m² 

2. SVV kjøper arealet til redusert takst med bestemmelse om at arealet skal tilbakeføres 

kommunen når behovet for pendlerparkeringen ikke lenger er til stede. 

 

Vedlegg 
 

Forslag til leieavtale mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen. 

 

. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Nedre Fegri boligfelt. Tekniske planer. Utbyggingsavtale.  

 

Arkivsaksnr.: 14/2205   Arkiv: L81  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Sandvold Boliger AS og Ringerike kommune for 

utbygging av reguleringsplan nr. 320-01 «Nedre Fegri», Tyristrand, godkjennes. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

3. Inntekten fra kontrollarbeidet posteres på driftsbudsjettet for Teknisk forvaltning. 

 

 

 
Beskrivelse av saken 
 

Reguleringsplanen for Nedre Fegri, Tyristrand, ble egengodkjent i Ringerike Kommunestyre 

22.03.07 i sak 23/07. Deretter ble mindre endring vedtatt i Hovedkomitéen for Miljø- og 

arealforvaltning i møte 07.03.2011 sak 30/11 reguleringsplan nr. 320-01.  

 

Reguleringsplanen omfatter områder regulert til eneboliger og tomannsboliger, i tillegg til 

bestående bygg. 

 

Det er regulert inn kjøreveger, lekeplasser, støyskjerm og omlegging kryss og gang/sykkelveg 

mot RV35. 

 

Det er Sandvold Boliger AS som skal bygge ut feltet, og som står som part i 

utbyggingsavtalen med Ringerike kommune. Området eies i dag av Arne Arntzen men skal 

overdras til Sandvold Boliger AS som eier. 

 

I forbindelse med nytt kryss mot RV35 og fremføring av vann- spillvanns og 

overvannsledninger fra feltet blir eiendommer utenfor reguleringen berørt. Utbygger inngår 

avtaler med grunneiere som berøres av tekniske anlegg. 

 

Opparbeidelsen av feltet gjennomføres i ett byggetrinn med planlagt oppstart våren 2015 og 

ferdigstilling i løpet av 2015. 

 

Tekniske planer: 
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Området er detaljprosjektert ved Cowi AS, Ringerike, på vegne av nåværende eier og 

utbygger i saken. De tekniske planer er forelagt kommunen og kommentarer innarbeidet. 

 

Anlegg for kommunal overtagelse her er spillvannsledninger og overvannsledninger med 

kummer, viser til utbyggingsavtalen for detaljer om dette. 

 

Feltet ligger i forsyningsområdet til Tyristrand vannverk, de overtar hovedledninger vann og 

kummer, og får forsyningsansvaret her. Det er utført tappetest for brannvann tilsvarende krav 

for boligfelt.  

 

Kjøreveger innen planen skal være private, felles adkomster for eiendommer innen planen. 

Disse overtas av tomtekjøpere i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Likeledes skal 

belysningsanlegg for veier, sluk/sandfang, lekeplasser og støyvoll mot RV35 overtas av 

tomtekjøpere. Overdragelsen av eie og drift av de private anlegg i planen til tomtekjøperne 

forestås av utbygger. 

 

Juridiske forhold  
  

Reguleringsplanen er endelig vedtatt, sist endret 07.03.2011. 

 

Utbyggingsavtalen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 15. november til 15. 

desember 2014, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4. Det er ikke innkommet 

kommentarer eller merknader til forslaget til utbyggingsavtale. 

 

Utbygger har ellers inngått avtaler med øvrige grunneiere som berøres av planen, som også 

har vært en kilde til informasjon om forestående utbygging etter denne arealplanen. 

Informasjonsbehovet om den forestående utbyggingen bør kunne sies å være dekket. 

 

Økonomiske forhold 
 

Her dekkes alle utbyggingskostnader av utbygger i sin helhet. Utbyggingen skal skje uten 

kostnader for kommunen. 

 

For dekning av kommunens anleggskontroll betaler utbygger kr. 10.000,- som forfaller til 

betaling ved politisk godkjenning av planen. Inntekten foreslås postert på driftsbudsjettet på 

Teknisk forvaltning, Utbygging. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Reguleringsplanen for «Nedre Fegri», Tyristrand, er vedtatt for noe tid siden. 

 

Forslaget til utbyggingsavtale mellom Sandvold Boliger AS og Ringerike kommune for 

utbygging av området Nedre Fegri har vært utlagt på offentlig ettersyn, uten at det har 

innkommet merknader. 

 

Rådmannen foreslår at nå godkjennes forslaget til utbyggingsavtale for boligfeltet på Nedre 

Fegri, det vil bidra til å gjøre tilgjengelig boligtomter og boliger i denne delen av Ringerike. 

 



  Sak 4/15 

 

 Side 10   

 

Vedlegg: 

 
1. Utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Sandvold Boliger AS for utbygging 

av området «Nedre Fegri», saksnr. 14/2205-4. 

 

Utrykte vedlegg: 

 

1. Reguleringsplan for Nedre Fegri, reguleringsplan nr. 320-01. 

2. VVA-anlegg tomtefelt Fegri. Oversiktsplan VA. Tegning nr. H210 D datert 28.11.13 

fra Cowi AS. 

 

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,  .01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Kjell Arve Aarebru 
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Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde Oppfølging av 

journalpostnr. 11/330-67 

 

Arkivsaksnr.: 14/4105   Arkiv: PLN 0605(356)  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

 

Sammendrag 

Det har kommet inn en klage fra Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle på vegne av flere, i 

forbindelse med vedtak av reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagen 

gjelder nærføringsulemper i forbindelse med etablering av boligområde og annen bebyggelse 

som medfører trafikkøkning av anleggstrafikk langs Arnegårdsveien og Tanbergmoveien. 

Klagerne mener veien kan flyttes 1-2 meter sydover for å redusere ulemper som tiltaket 

medfører. Det kreves i tillegg at støyreduserende tiltak for eiendommene er på plass før 

anleggsstart, og alle eventuelle tap erstattes. 

Forslagsstiller har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene, 

hvor støykravene iverksettes etter anleggsarbeidet, men før det gis brukstillatelse. Veien er i 

følge prosjekterende konsulent hos COWI AS flyttet så langt sør som mulig i forhold til 

skråningen mot på sørsiden av veien. Rådmannen vurderer også at flyttingen vil ha liten 

effekt på støyforholdene. Det foreslås derfor, slik det fremgår i forslag til vedtak, at klagen 

ikke tas til følge. Rådmannen gjør ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for 

eiendommer men at en eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, 

forslagsstiller Krakstadmarka AS og klagerne. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 
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1. Oppstart av detaljregulering for nr. 0605_356 Tanberglia boligområde, 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 14.02.2011 sak 17/2011. 

2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 04.12.2012, sak 

23/162. 

3. 2. gangsbehandling, kommunestyret 26.06.2014, sak 90/14.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2014, sak 90/14 detaljregulering nr. 0605_356 for 

TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 

klage på vedtaket, fremsatt av BJØRN INGAR HELLA og EINAR DAHLE på vegne av 

flere. Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

 

Klage fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE på vegne av flere, datert 

29.08.2014  

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Arnegårdsveien og 

Tanbergmoveien. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse.  

Det påklagde forholdet gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av boliger tilhørende 

reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagerne mener utbyggingen gir 

nærføringsulemper i forbindelse med anleggstrafikk og generelt økte trafikkmengder langs 

Tandbergmoveien og Arnemannsveien. 

 

Rådmannen tolker klagen til å inneholde tre krav og en merknad: 

1. Det foreslås å flytte veien 1-2 meter mot sør for å redusere ulempene, hvor det 

påpekes at det i hovedsak er utmark med gress busker og kratt. 

2. Støydemping til eiendommene som ligger i gul støysone må være på plass før 

anleggsstart. 

3. Som grunneiere kreves det at man under en hver omstendighet ikke blir skadelidende 

som følge av en utbygging i Tanberglia. 

4. I tillegg er det også merknader til at kjørebanen er gjort ca. 60 cm smalere i ny plan, 

hastigheten må settes ned til 30 – sone med tilhørende fartsdumper på grunn av 

sikkerhet og for høy hastighet langs veistrekningen.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Krakstadmarka AS v/Dag Henaug 

1. Veien er flyttet så langt syd som mulig, det er Cowi AS som har prosjektert den. 

2. Vi har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene. Vi 

mener at anleggstrafikken ikke vil skape vesentlige støyplager for beboerne langs 

veien.  Vi flytter veien mot syd og bygger fortau på sydsiden av denne. Det vil være en 

stor økonomisk belastning for oss å støyisolere før anleggsstart. 

3. Vi kommer til å betale erstatning jfr. erstatningsrettslige regler. Vi tror imidlertid at 

eiendommene i området vil øke i verdi som følge av vår utbygging. 

4. Veibredden blir 5,5 meter. Det er en forbedring i forhold til 4,8 – 4,9 meter som den 

stort sett er i dag. Videre blir det fortau og lys, som også er en forbedring i forhold til 

dagens situasjon. 
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Rådmannens kommentarer 

1. Forslagsstiller må holde seg innenfor formålene i reguleringsplanen og ikke berøre 

annen grunn mot nord. Som det fremgår av plankartet vil ikke eiendommene bli fysisk 

berørt verken av vei, fortau eller grøfter/annen veggrunn. Flytting av vei med 1-2 

meter vurderes til å ha liten effekt på støyforholdene. Flytting av veien mot 

skråningene mot syd, vil kunne medføre økt risiko for skred, samt at den blir unødig 

svingete. Veien er foreslått anlagt som det fremgår av plankartet for å sikre stabilitet i 

grunnen, og hindre utglidning. 

2. I følge støyrapporten er det vurdert at omfanget av anleggstrafikken vil ligge på om 

lag 30 ansatte i forbindelse med anleggsperioden, samt 20 tyngre anleggsbiler per 

døgn. Det er ulike faser i en anleggsperiode og disse vil derfor fordeles over en 

periode, og trolig ikke frekventere strekningen i samme fase. Fordelt på døgnet vil 

dette utgjøre maksimalt 50 kjøretøy til og fra området. Fordelt ut over dagen og over 

en periode anser ikke rådmannen at dette vil være tilstrekkelig for å kunne kreve 

støyskjerming før anleggsstart. 

 

I følge retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk ikke 

påkrevet men; Støytiltak bør som hovedregel være utført seinest samtidig med at ny 

virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet er ferdigstilt. Om mulig bør 

støytiltak utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy. 

 

Planen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse. I følge 

retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk ikke 

påkrevd dersom støybelastningen ikke overskrider 65dB på dagtid evt. med 

skjerpelser for lang anleggsperiode, spesielt etter 6 mnd. I følge støyanalysen ligger 

noen få eiendommer innenfor gul støysone med behov for støytiltak ved full 

utbygging av hele kommunedelplan for Krakstadmarka, ca. 800 boenheter. Utbygging 

av Tanberglia medfører betydelig mindre trafikk, ca. 100 boenheter. Etter som 

forslagsstiller har krav om støyskjerming for full utbygging, og at dette berører få 

boliger mener rådmannen at det er lite sannsynlig at tiltaket overskrider grensene i 

forbindelse med anleggstrafikk. 

 

Forslagsstiller mener at de ikke har økonomi til å gjennomføre støytiltak på dette 

stadiet. Rådmannen mener dette også er et relevant argument for å vente med 

støyskjerming, men ikke et avgjørende argument. 

 

3. Forslagsstiller må oppfylle kravene i bestemmelsene om støyisolering for områder 

som kommer over støynivåene i forskriften før det gis brukstillatelse. Rådmannen gjør 

ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for eiendommer men at en 

eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene Krakstadmarka 

AS og klagerne. 

 

4. I følge plankartet vil veien ligge på mellom 5 - 5,5 meter i bredde, noe som er nokså 

likt dagens bredde, men ytterligere bredere enkelte steder. I tillegg blir det opparbeidet 

og ferdigstilt fortau langs strekingen. Når det gjelder hastighet er dette noe som vil bli 

vurdert dersom fartsreduserende tiltak ikke har tilfredsstillende effekt.  
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Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA). 

Dersom HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med 

forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke HMA finner grunn til å ta klagen til følge, treffer 

kommunestyret vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse 

 

Alternative løsninger 

Dersom kommunestyret allikevel velger å ta klagen til følge vil dette medføre følgende 

konsekvenser: 

Planen kan bli opphevet og forsinke utbygging av området. Ved krav om å flytte veien 

sørover mot skråningen vil kostnadene i forbindelse med opparbeidelse av vei kunne øke på 

grunn av større fare for utglidning.  

 

Alternativt forslag til vedtak: 

1. «Kommunestyret finner grunn til å ta klagen fra  Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle mfl. 

til følge. Klagen gir utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette 

antas å kunne gi utsettende virkning på gjennomføring av boligprosjektet».  

 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen bringer nye momenter i saken i forhold til støy og generelle nærføringsulemper. 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i saksframlegget.   

 

Rådmannen har forståelse for at beboere langs Arnemannsveien og Tanbergmoveien veien 

ikke ønsker mer trafikk forbi eiendommene. Det har i planprosessen blitt tatt hensyn til støy 

som følge av trafikkøkningen fra hele Krakstadmarka og det stilles krav om støyisolering iht. 

reguleringsbestemmelsene. Støy fra anleggstrafikken vurderes til å være av en mer moderat 

karakter og begrenset til en kortere periode. Anleggstiden vil være tiden det tar fra byggestart 

og oppføringen av ca. 100 boenheter inkl. nødvendig infrastruktur. Strengere krav vil kunne 

inntreffe dersom anleggsperioden trekker ut i tid. Flytting av veien med 1-2 meter anses å 

ikke ha tilstrekkelig virkning når det gjelder støy, i forhold til ulempene ved å legge veien 

ytterligere ut mot skråningene.    

 

Reguleringsplanen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse, og genererer maksimalt 50 

kjøretøy i døgnet hver vei, 20 av disse er tungtransport. Fortau lags vei fra utbyggingsområdet 

og vestover til rundkjøringen ved Hvervenkastet vil bidra til å øke trafikksikkerheten på 

strekningen. Enkelte steder er vei og fortau noe smalt, men utgjør allikevel en forbedring av 

dagens situasjon.  

En eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, forslagsstiller 

Krakstadmarka AS og klagerne. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at klagene 

ikke tas til følge. 

 

Saksdokumenter 
Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 
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på Ipad og kommunens nettsider. 
 

1.  Oversiktskart 

2.  Klagen, brev fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE med flere, datert 

29.08.2014 

3.  Uttalelse fra motpart, e-post fra KRAKSTADMARKA AS V/dag Henaug, datert 

04.11.2014 

4.  Plankart 0605_356 Tanberglia boligområde, datert 27.06.2014 

5.  Reguleringsbestemmelser, datert 27.06.2014 

1.  Planbeskrivelse datert, 19.05.2014 

2.  Saksframlegg i Kommunestyret til 2.gangsbehandling av planforslaget, 26.06.2014, sak 

90/14 

3.  Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 26.06.2014, sak  

4.  Støyrapport Cowi, datert 14.11.2012 

5.  Vurderinger fra Sivil.ing. Bjørn Leifsen AS, datert 22.10.2014 

6.  Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T – 1442/2012 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 26.01.2015.  

 

Arkivsaksnr.: 15/595   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

14/4355 13.01.2015 DS BYG 16/15 R/TEK/HALA GNR 275/139 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 275/139 - Samsjølia 

 

15/409 13.01.2015 DS BYG 17/15 R/TEK/HALA GNR 275/139 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 275/139 - Samsjølia 

 

14/2854 18.11.2014 DS  90/14 R/TEK/KAEH GNR 22/1 

  

Gnr. 22/1 - Østbyveien 32 - Utslippstillatelse  

 

14/858 18.11.2014 DS  91/14 R/TEK/GUROS PLN 52/1 

  

Gnr/bnr 52/1 Ileggelse av overtredelsesgebyr  

 

14/2814 20.11.2014 DS  100/14 R/TEK/KAEH GNR 297/1-18 

  

Gnr. 297/1-18 - Tosseviksetra - Utslippstillatelse  

 

14/3041 25.11.2014 DS  108/14 R/TEK/AEMYH GNR 103/256 

  

Gnr. 103/256 - Haugkollen 25 - Bolig  

 

14/3277 28.11.2014 DS  109/14 R/TEK/MANO GNR 318/499 

  

Gnr. 318/499 - Hønefoss Bru 3 - Oppsetting av skilt  

 

14/3220 28.11.2014 DS  110/14 R/TEK/AEMYH GNR 271/220 

Øst Næringspark II  

Gnr. 271/220 - Hensmoveien 21 - Bygging av lasteramper  

 

14/3335 28.11.2014 DS  111/14 R/TEK/AEMYH GNR 89/294 

T A Johansen Eiendom AS  

Gnr. 89/294 - Almemoen - Bygging av garasje  

 

14/3324 01.12.2014 DS  112/14 R/TEK/HALA GNR 282/1 

Peter Einar Lie  

Gnr. 282/1 - Ådalsveien 255/257 - Deling av eiendom  

 



14/599 01.12.2014 DS  113/14 R/TEK/MANO GNR 318/445 

  

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

14/3352 01.12.2014 DS  114/14 R/TEK/BERLE GNR 45/171 

Per A Larsen  

Gnr.45/171 - Vinterroveien 29 - Overbygg terrasse, Vedbod  

 

14/1743 02.12.2014 DS  115/14 R/TEK/AEMYH GNR 45/72 

Anne G Thoresen  

Gnr. 45/72 - Askveien 17 - Bruksendring  

 

14/166 02.12.2014 DS  116/14 R/TEK/HALA GNR 49/124 

  

Gnr. 49/124 - Hofsfossveien 3-5 - Bygging av svalgangsblokk med 14 leiligheter  

 

14/3327 02.12.2014 DS  117/14 R/TEK/AEMYH GNR 250/34 

Monika M S Magnussen  

Gnr. 250/34 - Holleiaveien 195 - Bygging av tilbygg  

 

14/2293 03.12.2014 DS  118/14 R/TEK/HALA GNR 47/7 

Tove og Jon Valset  

Gnr.47/7 - Tunga - Deling av eiendom  

 

14/3459 03.12.2014 DS  119/14 R/TEK/HALA GNR 94/55 

Ola Tronrud AS  

Gnr. 94/55 - Eggemoen - Deling av eiendom  

 

14/3330 03.12.2014 DS  120/14 R/TEK/MANO GNR 174/1 

Bertha B Berg  

Gnr. 174/1 - Tranby skog - Oppfylling  

 

14/392 03.12.2014 DS  121/14 R/TEK/KAEH GNR 302/ 

  

Gnr. 302/ - Nes i Ådal - Utslippstillatelse for renseanlegg  

 

14/3426 04.12.2014 DS  122/14 R/TEK/AEMYH GNR 269/1 

Even Stillerud  

Gnr.269/1 - Solumveien 38 - Driftsbygning for lagring av maskiner og utstyr  

 

14/2606 04.12.2014 DS  123/14 R/TEK/HALA GNR 19/2 

Viera A.C.R. Frydenlund  

GNR. 19/2 - GAMLE STUBBDALSVEI 6 - FRADELING AV KÅRBOLIG  

 

14/3460 04.12.2014 DS  124/14 R/TEK/HALA GNR 94/55 

Ola Tronrud AS  

Gnr. 94/55  - Eggemoen - Deling av eiendom  

 

14/78 04.12.2014 DS  125/14 R/TEK/AEMYH GNR 244/17 



  

Gnr. 244/17 - Tyristrand - Legging av rørgate mm  

 

14/3597 08.12.2014 DS  126/14 R/TEK/AEMYH GNR 317/501 

Per Espen Strande  

Gnr. 317/501 - Holtgt 2 - Bruksendring og utvidelse av veranda  

 

14/3599 09.12.2014 DS  128/14 R/TEK/AEMYH GNR 103/303 

Husdrømmen AS  

Gnr. 103/303 - Bygging av bolig  

 

14/3721 09.12.2014 DS  129/14 R/TEK/HALA GNR 37/7 

  

Gnr 37/7 - Osloveien 17 - Riving og bygging av nytt skolebygg  

 

14/3601 10.12.2014 DS  130/14 R/TEK/KAEH GNR 305/373 

  

Gnr. 305/373 - Veltelia - Tillatelse til avløpsanlegg  

 

14/3690 10.12.2014 DS  131/14 R/TEK/AEMYH GNR 87/138 

Bjørn Jordet  

Gnr. 87/138 - Plassveien 6 - Bygging av tilbygg  

 

14/1103 11.12.2014 DS  132/14 R/TEK/HALA GNR 250/2,3,6,7 

Herborg Slatten  

Gnr. 250/2,3,6,7 m.fl. - Holleiaveien 111 og 118 -  Fradeling kårbolig  

 

14/1136 12.12.2014 DS  133/14 R/TEK/MANO GNR 37/155 

  

Gnr 37/155 - Dronnings Åstas gt. 4 - Tilbygg og fasadeendring  

 

14/3991 16.12.2014 DS  134/14 R/TEK/AEMYH GNR 102/71 

  

Bolig Gnr. 102/71 - Borgergata 12 

 

14/3768 17.12.2014 DS  135/14 R/TEK/AEMYH GNR 51/2 

  

Gnr. 51/2 - Follummoveien 10 - Etablering av dieselanlegg  

 

14/3725 17.12.2014 DS  136/14 R/TEK/HALA GNR 50/1-3 

Anne Bang Lyngdal  

Gnr. 50/1-3 - Deling av eiendom  

 

14/4083 17.12.2014 DS  137/14 R/TEK/AEMYH GNR 89/286 

  

Enebolig og garasje Gnr. 89/286 - Tørrhjulsfaret 8 

 

14/3932 17.12.2014 DS  138/14 R/TEK/MANO GNR 38/110 

  



Utbedring av VVA-system Gnr/bnr 38/110 - Hvervenmoveien 

 

14/166 18.12.2014 DS  139/14 R/TEK/HALA GNR 49/124 

  

Gnr. 49/124 - Hofsfossveien 3-5 - Bygging av svalgangsblokk med 14 leiligheter  

 

14/4148 18.12.2014 DS  140/14 R/TEK/AEMYH GNR 246/28 

  

Installering av pipe Gnr 246/28 - Ullerentjernet 

 

14/4121 18.12.2014 DS  141/14 R/TEK/AEMYH GNR 306/9 

Geir Henning Fossholm  

Lagerhall - kaldtfjøs for husdyr Gnr.306/9 - Fossholm 10 

 

14/3976 18.12.2014 DS  142/14 R/TEK/BERLE GNR 138/34 

Åse Larsen  

Tilbygg - Fasadeendring Gnr. 138/34 - Storbråtaveien 91 

 

14/4168 18.12.2014 DS  143/14 R/TEK/N54 GNR 38/75 

  

Riving av deler av eksisterende bygg Gnr/bnr 38/75 - Osloveien 4 

 

14/4236 22.12.2014 DS  144/14 R/TEK/MANO GNR 3/45 

Trond Lyseng  

Tilbygg til driftsbygning Gnr. 3/45 - Norderhovsveien 19-21 

 

14/4266 23.12.2014 DS  145/14 R/TEK/MANO GNR 317/172 

Otto Vaule Olsen  

Riving av bygning Gnr. 317/172 - Hønengata 22-24 

 

14/4094 05.01.2015 DS  1/15 R/TEK/AEMYH GNR 88/1,2 

Eve K. Rua Ovesen  

Frittliggende bygning Gnr.88/1,2 - Rua Gård 

 

14/2543 05.01.2015 DS  2/15 R/TEK/MANO GNR 66/4 

  

GNR.66/4 - Anlegg av flomvoll mot Sogna  

 

14/4292 05.01.2015 DS  3/15 R/TEK/AEMYH GNR 277/3 

Per Lien  

Riving av vognskjul og bygging av nytt Gnr/bnr 277/3 - Vestre Ådal 

 

14/4078 06.01.2015 DS  4/15 R/TEK/HALA GNR 105/26 

  

Bolig - Tilbygg Gnr/bnr 105/26 - Gamle Rinkollvei 87 

 

14/4161 06.01.2015 DS  6/15 R/TEK/N54 GNR 54/28 

  

Bruksendring Gnr/bnr 54/28 - Veksalveien 1 



 

14/4346 06.01.2015 DS  7/15 R/TEK/AEMYH GNR 305/132 

Kalevi Tala  

Bygging av takoverbygg veranda Gnr/bnr 305/132 - Hedalsveien 13 

 

14/4354 07.01.2015 DS  8/15 R/TEK/AEMYH GNR 22/1 

Harald Myhre  

Bygging av tilbygg på låve Gnr/bnr 22/1 - Østbyveien 30 

 

14/4345 07.01.2015 DS  9/15 R/TEK/AEMYH GNR 23/1 

Christine Myhre Bråthen  

Bygging av tilbygg på lager Gnr/bnr 23/1 - Fleskerudveien 39 

 

14/4348 07.01.2015 DS  10/15 R/TEK/MANO GNR 116/1 

Ola Kittelsby  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 116/1 - Hadelandsveien 729 

 

14/80 09.01.2015 DS  13/15 R/TEK/AEMYH GNR 103/276 

DBHL AS  

Gnr. 103/276 - Haugkollen 10 - Enebolig  

 

14/4257 09.01.2015 DS  14/15 R/TEK/AEMYH GNR 305/132 

Kalevi Tala  

Garasje Gnr.305/132 - Hedalsveien 13 

 

14/2532 12.01.2015 DS  15/15 R/TEK/AEMYH GNR 244/232 

Jonn Arne Skjelbred  

Gnr. 244/232 - Brugsjordet 12 - Ombygging  

 

15/290 14.01.2015 DS  18/15 R/TEK/MANO GNR 89/276 

Tømrermester Sandvold AS  

Søknad om oppføring av garasje Gnr/bnr 89/276 - Frydenhaugen 15 

 

15/257 14.01.2015 DS  19/15 R/TEK/N54 GNR 254/81 

Liv Tove Syversen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 254/81 - Øvre Kindvei 16 

 

14/1829 15.01.2015 DS  20/15 R/TEK/AEMYH GNR 109/8 

  

Gnr. 109/8 - Harehaugveien 182 - tilbygg til enebolig  

 

15/519 16.01.2015 DS  21/15 R/TEK/INGRIS GNR 251/17 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 251/17 - Holleiaveien 94 

 





 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Hans A. Støen 

hans.stoen@gmail.com  

 

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/858-8 4426/14 PLN 52/1  18.11.2014 

 

GNR/BNR 52/1 KLAGE PÅ ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR – 

FORELØPIG SVAR OG MELDING OM UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK 

 

Saken gjelder 

Eiendom gnr/bnr:  52/1 

Tiltakets art:  Uttak av grus 

Tiltakshaver/grunneier: Hans Anton Støen 

 

Bakgrunn 

Viser til forhåndsvarsel datert 03.10.2014 samt melding om delegert vedtak om ileggelse av 

overtredelsesgebyr datert 06.11.2014, saksnr. 71/14.  

I brev datert 14.11.2014 klager du på vedtaket om ileggelse av overtredelsesgebyr. Vi mottok 

klagen på e-post 17.11.2014.  

I klagen står det at du påklager vedtaket til fylkesmannen. Klager skal sendes til det 

forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 32. Det er altså 

kommunen som er underinstans og vurderer klagen. Fylkesmannen er klageinstans og skal 

behandle saken på nytt dersom underinstansen ikke gir medhold i klagen.  

 

Vurdering 

17.06.2014 vedtok formannskapet å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 

52/1. Vedtaket ble påklaget i brev 20.08.2014. Klagen er nå hos fylkesmannen til endelig 

behandling. Det er en del problemstillinger i klagebehandlingen som vil være relevante også 

for saken om ileggelse av overtredelsesgebyr. Med bakgrunn i dette ønsker rådmannen å 

avvente behandling av klagen på ileggelse av overtredelsesgebyr til klagesak om forbud mot 

tiltak er avgjort. Forventa svar på klagebehandlingen er januar/februar 2015.  

Dette er et foreløpig svar på klage på ileggelse av overtredelsesgebyr, og rådmannen har så 

langt ikke foretatt noen realitetsbehandling av denne klagen.  

 

Delegert vedtak 

Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Iverksetting av vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for tiltak på gnr/bnr 52/1 saksnr. 

71/14 utsettes til klage på dette vedtaket er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

Saken er behandla som saksnr. 91/14 etter delegert myndighet fra Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning. 

Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven er delegert til 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Avgjørelsesmyndigheten i kurante saker er 
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videre delegert til rådmannen. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement, vedtatt av 

kommunestyret 20.06.2013.  

Vedtaket innebærer at gebyr som er sendt ut slettes.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut E. Helland 

Kommunalsjef teknisk 

 

      Guro Skinnes 

      Saksbehandler 

      guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Buskerud, postmottak@fmbu.no 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

  



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

 

 

MØTEREFERAT  
 

SAK/TEMA:   Møtereferat 07.01.15  Plan nr. 0605_395 Nordre Park Boligsameie  

 

STED:   Storgata 13, Hønefoss, Ringerike kommune 

 

TID:    07.01.15, kl. 09.30 – 11.00 

 

 

TIL STEDE:  Jan Solberg (Forslagsstiller), Asle Aker (Kommunalsjef, teknisk), Gunnar 

Hallsteinsen (Byplansjef), Arne Hellum (Leder, Byggesaksavd.), Grethe Tollefsen (Leder, Areal- 

og byplanavd.), Ingrid Liseth (Saksbehandler) 

 

KOPI: Heidi Skagnæs (Enhetsleder, Miljø- og areaforvaltn.), Ingebjørg Flatin (Sekretariatet, 

HMA), Kari Skålien (Sekretariatet, FS) 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/260-9 982/15 PLN 395 13.01.2015 

 

1.1 Generelt 

 Formannskapet har i sitt vedtak 18.11.14 forutsatt fasadebevaring av 

Hammerbrogt. 9, dvs. hjørnebygningen Hammerbrogt./Lagesens gt.  

 Forslagsstiller Jan Solberg har revidert sine utbyggingsplaner for å 

tilpasse dem formannskapets forutsetning 

 De nye planene er å oppfatte som en kompromissløsning 

 Det refereres til HMA og Formannskapet at planarbeidet tas opp igjen 

 

1.2 Dagsorden og mål for møtet 

 Forslagsstiller Jan Solberg presenterer endret planforslag 

 Diskusjon rundt de endrede planene 

 

1.3 Hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 

 Hjørnebygningen i Hammerbrogt. 9 bevares  

 Det søkes om bruksendring til bolig 

 Det søkes om fritak fra deler av energikravene i TEK 10 

 Vinduene skiftes til lavenergivinduer med opprinnelig utforming 

(krysspostvinduer), ytterveggene isoleres, fasaden pusses opp 

(slammet overflate beholdes) og taket renoveres 

 Vinduer som vender ut mot gate skal være lydisolerende 

 Det skal være vannbåren varme i bygget 

 Det oppføres et nytt heis- og trappehus på nordsiden av bygget 

 Det kan settes inn balkongdører for franske balkonger, eller bygges  

små balkonger, på nordsiden av bygget 

 Det søkes om økonomisk støtte til renoveringen fra Norsk 

Kulturminnefond og Buskerud fylkeskommune 

 

 



 

 

1.4 Nye boligbygg 

 På grunn av bevaring av hjørnebygningen vil det oppføres to nye 

boligbygg i stedet for tre som i opprinnelig plan 

 Det sørligste av nybyggene ønskes oppført i syv etasjer for å 

kompensere for boligareal som går tapt på grunn av bevaringen 

 Det nordligste av nybyggene ønskes oppført i fem etasjer som 

opprinnelig planlagt 

 

1.5 Gårds- og bruksnummer 

 Hjørnebygningen i Hammerbrogt. 9 ønskes skilt ut til eget gårds- og 

bruksnummer 

 

1.6 Videre fremdrift 

 Forslagsstiller tar kontakt med sine konsulenter, som utarbeider skisser 

med illustrasjoner av de nye planene 

 Det er særlig viktig å illustrere bygningshøyden på de nye byggene og 

hvilken innvirkning dette vil ha på det omkringliggende område 

 Skissene vil være en viktig del av materialet som sendes på oppstarts-

høring 

 Det settes ny planavgrensning. Avgrensningen flyttes til midten av 

veien i Hammerbrogate, Lagesens gate og Blyberggata 

 Lagesens gate holdes åpen for trafikk som i dagens situasjon 

 

1.7 Kunngjøring av planoppstart 

 Når nye skisser og oversiktskart med ny planavgrensning foreligger, 

kunngjør kommunen planoppstart  

 Høringsfristen vil være fire uker 

 Etasjehøyden på nybyggene er et særlig viktig høringstema 

 

 
Neste møte: 

Etter avtale 

 

 

Storgata 13, 13.01.2015 

 

Referent: Ingrid Liseth 

Telefon: 32 11 74 60 

E-post: ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

 



 

Ringerike kommune 
Landbrukskontoret 

 

 

 

Imidlertid er det under miljø- og arealforvaltningen som mottar sørsmål omkring b 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltning 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:  Arvid Hagen 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1543-2 1394/15 K60 16.01.2015 

 

Fiskeforvaltning- fangst i storruse, stamfiske i Randselva mm  

 

Rådmannen viser til Steinar Larsens anmodning om å få til et møte med Fylkesmannen v/ 

Erik Garnås. Hensikten med et slikt møte er å belyse fangster i storruse i Tyrifjorden, 

resultater etter stamfiske i Randselva og fangst av kreps i Tyrifjorden/ Steinsfjorden i 2014.  

 

Garnås har blitt kontaktet via e-post for å høre om han kan stille på et møte i HMA. 

Rådmannen har videreformidlet spørsmålene som Larsen stiller. Pr dags dato har rådmannen 

ikke fått tilbakemelding fra Garnås. Rådmannen kommer derfor til å kontakte Garnås på nytt 

for å invitere til møte i HMA. Da det kan være vanskelig for Garnås å møte på kveldstid, bør 

det vurderes å starte møtet tidligere for å ta fiskespørsmålene først. 

 

Rådmannen vil presisere at det ikke er miljø- og arealforvaltningen som har overtatt 

forvaltningen av kreps og innlandsfiske, slik Larsen skriver. Rådmannen kjenner heller ikke 

til noen egen innlandsfiskenemd i Ringerike. Imidlertid er det miljø- og arealforvaltningen 

som mottar spørsmål omkring bl.a. fiske. Det er Fylkesmannen og Fylkeskommunen som er 

myndighet, jfr FOR 2009-06-26 nr 851: Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av 

kreps (innlandsfiskeforskriften) § 4. Forvaltningsmessige spørsmål og avklaringer er det 

derfor Fylkesmannen og Fylkeskommunen som behandler. 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/514-3   Arkiv:   

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet- brøyting av 

is ved Røssholmstranda  
 

Forslag til vedtak: 
 

HMA anser saken som et særlig tilfelle, jf motorferdsellovens § 6, og gir Ringerike 

modellflyklubb tillatelse til å brøyte isen på eget ansvar ved Røssholmstranda med traktor. 

Brøytingen forutsettes begrenset til en stripe på ca 20 x 200 meter. Tillatelsen gjelder frem 

til 15.04.2016. 

 

Sammendrag 
Ringerike modellflyklubb v/ Ole Magnus Strande ønsker å brøyte modellflystripe på isen 

ved Røssholmstranda på et areal 20 x 200 meter. Arbeidet ønskes utført med traktor så sant 

istykkelsen tillater det. 

  

 

Forholdet til overordnede planer 
Verneplan for Tyrifjorden er under utarbeidelse av Fylkesmannen. I skrivende stund har vi 

ikke fått på det rene om omsøkt kjøring er i strid med planen. Om planen skulle gi 

bestemmelser som ikke tillater omsøkt ferdsel, vil rådmannen å ha mulighet for å 

administrativ kunne trekke tilbake tillatelsen. 

 

 

Juridiske forhold  
Omsøkt ferdsel reguleres av lov av 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag. 

  



 

Alternative løsninger 
HMA vurderer saken til ikke å være et særlig tilfelle, og gir ikke dispensasjon fra 

motorferdsellovens § 6. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen kan ikke se at omsøkt ferdsel vil forstyrre andre brukere av området 

nevneverdig. Røssholmstranda og området rundt er et godt kjent hvile- og rastested for en 

rekke trekkfugler på våren og høsten. Omsøkt ferdsel skjer på vinterstid på isen, og kommer 

derfor ikke i konflikt med fuglelivet. Øvrig natur- og miljøverdier anses heller ikke å lide 

nevneverdig av omsøkt ferdsel. 

 

Vedlegg 
1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

2. Kart 

 

Lenker 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=lov+om+motorferdsel 

 

 
 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 







SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3823-2   Arkiv: 614 &53  

 

Pendlerparkering  

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen utleier vederlagsfritt arealer til Statens Vegvesen for opparbeidelse og 

drift av pendlerparkeringer. Leieforholdet opphører når behovet for 

pendlerparkeringer ikke lenger er til stede.  

2. Leieavtalen mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen, datert 10.12.2014        

godkjennes. 

 

Sammendrag 
 

I forbindelse med at Statens vegvesen har anlagt pendlerparkering på kommunal grunn på 

Hvervenkastet er det under politisk godkjennelse inngått leieavtale mellom Ringerike 

kommune og Statens vegvesen på dette arealet. 

 

Ved godkjenning av denne leieavtalen beholder kommunen eiendomsretten og kan utvikle, 

evt selge områdene når behovet for pendlerparkeringen bortfaller.   

 

Det er i kommunens interesse at det blir lagt til rette for pendlerparkering. Denne saken er 

derfor prinsipiell og rådmannen ønsker en politisk føring for hvordan avtaler med Statens 

Vegvesen om bruk av kommunal grunn skal håndteres i forbindelse med pendlerparkering i 

kommunen. 

 

Saksutredning 
  

Bakgrunnen for saken er pendelparkeringen på Hvervenkastet. Arealet der 

pendlerparkeringen er anlagt på Hvervenkastet, gnr. 44, bnr. 48, har tidligere og vært brukt 

til pendlerparkering, men er nå opparbeidet og utvidet av Statens vegvesen.  

 

Svært mange fra Ringerike pendler til Oslo med buss, og det er et stort behov for 

parkeringsplasser for pendlerne i kommunen. Det finnes i dag flere parkeringsplasser, men 

mange av plassene begynner å bli fulle. Statens vegvesen ønsket gjennom dette prosjektet å 

utvide eksisterende pendlerparkering ved Hvervenkastet/Ringerike sykehus. Det var plass til 



om lag 50 biler på den gamle parkeringsplassen. På den nye opparbeidete plassen er det 

plass til ca. 115 biler. 

 

Formålet var å øke antall parkeringsplasser for busspendlerne mellom Ringerike og Oslo 

på en slik måte at de som allerede pendler får et bedre tilbud, og at antall personer som 

velger å reise med buss øker. Å øke andelen som reiser kollektivt er positivt både for miljø, 

framkommelighet og sikkerhet. 

 

Det er i kommunens interesse at det legges til rette for pendlerparkeringer. Dette gjør det 

mulig å fortsatt bo i Ringerike kommune selv om innbyggerne jobber i Bærum, Oslo mv. 

 

Saken er derfor av prinsipiell karakter og bør gjelde også annen kommunal grunn hvor 

Statens vegvesen opparbeider pendlerparkering. Forslaget går ut på at kommunen 

vederlagsfritt leier ut arealer til Statens Vegvesen for opparbeidelse og drift av 

pendlerparkeringer. Leieforholdet opphører når behovet for pendlerparkeringer ikke lenger 

er til stede. Dette innebærer at kommunen fortsatt står som eier av arealene og kan 

videreutvikle eiendommene etter at pendlerparkeringene har opphørt. 

 

Alternative løsninger 
 

1. SVV kjøper arealet på Hvervenkastet  til takst, kr 150,- pr m² 

2. SVV kjøper arealet til redusert takst med bestemmelse om at arealet skal tilbakeføres 

kommunen når behovet for pendlerparkeringen ikke lenger er til stede. 

 

Vedlegg 
 

Forslag til leieavtale mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen. 

 

. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 

 









SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2205-3   Arkiv: L81  

 

Nedre Fegri boligfelt. Tekniske planer. Utbyggingsavtale.  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Sandvold Boliger AS og Ringerike kommune 

for utbygging av reguleringsplan nr. 320-01 «Nedre Fegri», Tyristrand, godkjennes. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

3. Inntekten fra kontrollarbeidet posteres på driftsbudsjettet for Teknisk forvaltning. 

 

 

 
Beskrivelse av saken 
 

Reguleringsplanen for Nedre Fegri, Tyristrand, ble egengodkjent i Ringerike Kommunestyre 

22.03.07 i sak 23/07. Deretter ble mindre endring vedtatt i Hovedkomitéen for Miljø- og 

arealforvaltning i møte 07.03.2011 sak 30/11 reguleringsplan nr. 320-01.  

 

Reguleringsplanen omfatter områder regulert til eneboliger og tomannsboliger, i tillegg til 

bestående bygg. 

 

Det er regulert inn kjøreveger, lekeplasser, støyskjerm og omlegging kryss og 

gang/sykkelveg mot RV35. 

 

Det er Sandvold Boliger AS som skal bygge ut feltet, og som står som part i 

utbyggingsavtalen med Ringerike kommune. Området eies i dag av Arne Arntzen men skal 

overdras til Sandvold Boliger AS som eier. 

 

I forbindelse med nytt kryss mot RV35 og fremføring av vann- spillvanns og 

overvannsledninger fra feltet blir eiendommer utenfor reguleringen berørt. Utbygger inngår 

avtaler med grunneiere som berøres av tekniske anlegg. 



 

Opparbeidelsen av feltet gjennomføres i ett byggetrinn med planlagt oppstart våren 2015 og 

ferdigstilling i løpet av 2015. 

 

Tekniske planer: 

 

Området er detaljprosjektert ved Cowi AS, Ringerike, på vegne av nåværende eier og 

utbygger i saken. De tekniske planer er forelagt kommunen og kommentarer innarbeidet. 

 

Anlegg for kommunal overtagelse her er spillvannsledninger og overvannsledninger med 

kummer, viser til utbyggingsavtalen for detaljer om dette. 

 

Feltet ligger i forsyningsområdet til Tyristrand vannverk, de overtar hovedledninger vann og 

kummer, og får forsyningsansvaret her. Det er utført tappetest for brannvann tilsvarende 

krav for boligfelt.  

 

Kjøreveger innen planen skal være private, felles adkomster for eiendommer innen planen. 

Disse overtas av tomtekjøpere i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Likeledes skal 

belysningsanlegg for veier, sluk/sandfang, lekeplasser og støyvoll mot RV35 overtas av 

tomtekjøpere. Overdragelsen av eie og drift av de private anlegg i planen til tomtekjøperne 

forestås av utbygger. 

 

Juridiske forhold  
  

Reguleringsplanen er endelig vedtatt, sist endret 07.03.2011. 

 

Utbyggingsavtalen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 15. november til 15. 

desember 2014, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4. Det er ikke innkommet 

kommentarer eller merknader til forslaget til utbyggingsavtale. 

 

Utbygger har ellers inngått avtaler med øvrige grunneiere som berøres av planen, som også 

har vært en kilde til informasjon om forestående utbygging etter denne arealplanen. 

Informasjonsbehovet om den forestående utbyggingen bør kunne sies å være dekket. 

 

Økonomiske forhold 
 

Her dekkes alle utbyggingskostnader av utbygger i sin helhet. Utbyggingen skal skje uten 

kostnader for kommunen. 

 

For dekning av kommunens anleggskontroll betaler utbygger kr. 10.000,- som forfaller til 

betaling ved politisk godkjenning av planen. Inntekten foreslås postert på driftsbudsjettet på 

Teknisk forvaltning, Utbygging. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Reguleringsplanen for «Nedre Fegri», Tyristrand, er vedtatt for noe tid siden. 

 



Forslaget til utbyggingsavtale mellom Sandvold Boliger AS og Ringerike kommune for 

utbygging av området Nedre Fegri har vært utlagt på offentlig ettersyn, uten at det har 

innkommet merknader. 

 

Rådmannen foreslår at nå godkjennes forslaget til utbyggingsavtale for boligfeltet på Nedre 

Fegri, det vil bidra til å gjøre tilgjengelig boligtomter og boliger i denne delen av Ringerike. 

 

Vedlegg: 

 
1. Utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Sandvold Boliger AS for 

utbygging av området «Nedre Fegri», saksnr. 14/2205-4. 

 

Utrykte vedlegg: 

 

1. Reguleringsplan for Nedre Fegri, reguleringsplan nr. 320-01. 

2. VVA-anlegg tomtefelt Fegri. Oversiktsplan VA. Tegning nr. H210 D datert 28.11.13 

fra Cowi AS. 

 

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,  .01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Kjell Arve Aarebru 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Kommunalteknisk tjeneste

Orgnr. 974 639 629

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref Data

UTBYGGINGSAVTALE

mellom

Ringerike kommune
(nedenfor kalt kommunen)

0g

Sandvold Boliger AS, 0rg.nr. 997 864 417
(nedenfor kalt utbygger)

1. AVTALEOMRÅDE

1.1 Formåi

Avtalen har til formål å regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre

ved utbygging av området Nedre Fegri. Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur.

1.2 Utbyggingsenlrå(ie/geografisk avgrensing

Avtalen omfatter følgende omrâde: Reguleringsplan med Planid «320-01 Nedre Fegri»

på Tyristrand.

1.3 Avtaleperiode
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Avtalen gjelder fra og med date for politisk godkjenning av avtalen.
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2.

3.

PROSJEKTANSVAR

2.1 Utbyggers representant

Utbyggers prosj ektansvarlig er: Heming Gulbrandsen

Alle henvendelser til utbygger om det aktuelle iltbyggingstiltak skal skje til den

prosjektansvarlige, og alle avgjørelser av teknisk og/eller økonomisk art skal

godkjennes av den prosjektansvarlige. Den prosjektansvarlige har alle nødvendige

fullmakter til åopptre på vegne av utbygger.

2.2 Kommunens representant

Konimunens kontaktperson er: Kjell Arve Aarebru

Alle henvendelser til kommunen om det aktuelle utbyggingstiltak skal skje til

kontaktpersonen, og alle avgjørelser av teknisk og/ellei*økonomisk art skal godkjennes

av kontaktpersonen. Kontaktpersonen har fullmakt til åopptre på vegne av

kommunen.

PLANANSVAR

3.1 Reguleringsplan

Det skal foreligge godkjent reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan som omfatter

utbyggingstiltaket. Rekkefølgebestenmielsei' som berører tiltaket skal innfris.

3.2 Byggesøknad

Tekniske anlegg og fellesanlegg er søknadspliktige i henhold til Plan- og

bygnirrgsloven. Utbygger er ansvarlig for at tiltaket, prosjekterende og utførende blir

omsøkt i lienhold til loven. Igangsettingstillatelse skal være gitt av kommunens
bygningsmyndighet før tiltaket iverksettes.

Nødvendige søknader med tilhørende vedlegg, deriblant planer og kravspesifikasjoner
for tekniske anlegg, oversendes Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning,

postboks 123, 3502 Hønefoss.
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4.

3.3 Tekniske bestemmelser

Utbygger har ansvaret for at det utarbeides planer og kravspesifikasjoner for tekniske

anlegg i henhold til kommunens standarder, NS 3420 og VA—normfor Ringerike

kommzme (www.Va-n0rm.n0). Anlegget skal bygges i samsvar med gjeldende

reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Utbygger har ansvaret for at felles lekearealer blir anleggsmessig opparbeidet og

utstyrt i henhold til godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan og gjeldende

forskrifter.

3.4 Godkjenning av planer

Plandokumentasj on for koinmtlnaltekniske anlegg som er aktuelle for kommunal

overtagelse skal vurderes og godkjennes av kommunen som anleggseier før

anleggsarbeidene påbegynnes. Plandokumentasjonexi skal leveres iht. pkt. 3.6 i VA-

norm for Ringerike kommzme.

Detaljplaner for felles lekearealer og fellesarealer skal vurderes av kommunens

grøntfaglige tjenesteområde før anleggsarbeidene påbegynnes.

Detaljplaner, tegninger og beskrivelse/kravspesifikasjon oversendes Ringerike

kommune, Teknisk tjeneste, Plan- og prosjektering, postboks 123, 3502 Hønefoss.

3.5 Koorclineringsansvar

Utbygger har ansvaret for å koordinere utbyggingstiltaket med eventuelle andre

utbyggere innenfor utbyggingsoinrådet. Herunder skal utbygger kontakte aktuelle
kabeletater, fjernvarmeleverandører etc. før tiltak iverksettes, for åavtale eventuell

koordinering av arbeider.

EIENDOMSFORHOLD

4.1 Grunnerverv

Nødvendig grunnerverv for å gjennomføre tiltaket utføres og bekostes av utbygger.

Regulert grunn for kommunale veger og eiendommer til kommunalteknisk anlegg

(pumpestasjoner, høydebassellg etc.) skal overdras vederlagsfritt til kommunen.

Grunnerverv for slike arealer gjøres på vegne av kommunen. Utbygger sørger for at

kartforretning avholdes etter at tiltaket er ferdigstilt. Kommunens representant skal

være tilstede og godkjenne eíendomsgrenserle.
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5.

4.2 Kommunale lieftelser på eiendom

Utbygger er selv ansvarlig for salg eller overdragelse av tomter eller boenheter i feltet

og skal ta hensyn til bestemmelsene i denne avtalen ved inngåelse av kjøpekontrakter.

Ved salg, overdragelse eller Seksjonering av tomter' eller boenheter skal følgende

bestemmelser tinglyses som vedlegg til skjøte:

a. Kjøper plikter' å være rnedieni av beboerforening og har solidarisk ansvar for

drift og vedlikehold av fellesanlegg som ikke overtas av kommunen. Arealer

som ornfattes av dette overskjøtes til tomtekjøperrre i fellesskap.

b. Vegskråninger innenfor' tomtegrensen vedlikeholdes av kjøper.

e. Kommunen har rett til drift, vedlikehold og fornyelse av offentlige ledninger

som krysser tomten. Skader på eiendommen som følge av dette vil bli erstattet

ved minnelig overenskomst eller skjønn.

d. Naboeieiidoininer har rett til drift, vedlikehold og fornyelse av private

ledninger som krysser tomten. Skader på eiendommen som følge av dette

erstattes av den som eier ledningene.

e. Terrengbearbeiding over offentlige ledninger skal godkjennes av kommunen.

1*’?

Kjøper overtar full gjerdeplikt mot offentlige arealer, herunder' veggrunn.

4.3 Tinglyste rettigheter

Utbygger er ansvarlig for å inngå og tinglyse avtaler vedrørende rettigheter' for

kommunalteknisk anlegg som blir anlagt på eiendommer eid av tredjepart. Kommunen

skal godkjenne avtaletekst før tinglysing.

KOSTNADER

5.1 Utbyggingskostnader

Alle utbyggingskostnader bæres i sin helhet av utbygger. Utbyggingen skal skje uten
kostnader for koinmunen.

Anlegg jfr. pkt. 7.1 og 7.2 bekostes av utbygger.
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6.

5.2 Anlcggskontroli

For kommunens anleggskontroll betaler utbygger kr 10.000 -, som forfaller til betaling

ved politisk godkjenning av avtalen.

5.3 Avgifter

Utbygger bærer alle kostnader for byggesaksgebyrer, tinglysingsgebyrer etc. i

forbindelse med tiltaket.

Kommunen vil kreve tilknytnings- og årsavgift for vann og avløp fra den enkelte
tomtekjøper, iht. gjeldende reglement.

5.4 Refusjon

Refusjon etter Plcm- og bygningsloven kan ikke kreves av utbygger overfor

eksisterende bebyggelse eller tilstøtende arealer.

UTFØRELSE

6.1 Krav til utfarende

Utbygger skal sørge for at Skatteattest for egen, entreprenørers og underentreprenørers

virksomhet kan framlegges for konuutlnen ved inngåelse av kontrakter og avtaler.

Utbygger er videre ansvarlig for at entreprenører er kjent med og følger ordlyden i

kommunens vedtatte klausul om ulovlig bruk av arbeidskraft og kontraktørvirksomhet.

6.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Utbygger skal sikre og dokumentere atF01'sk1‘{fi‘om s1'kkerher, frelse og arbeidsruiLíø

på bygge- eller' cmleggspiasser blir ivaretatt.

S



6.3 Fremdrift

Opparbeideisen av tiltaket gjennomføres som 1. byggetrinn med komplette tekniske

anlegg og fellesanlegg.

Opparbeidelsen av tiltaket påbegynnes våren 2015 og ferdigstilles innen utløpet av

2015.

Det skal utarbeides fremdriftsplan for tiltaket. Oppdatert fremdriftsplan skal
fremlegges kommunen ved forespørsel.

6.4 Byggemøter og kontroll

a. Byggeinøtei' avholdes regelmessig - minst en gang hver iiiåned.

b. Byggemøtene ledes av utbyggers prosjektansvarlige som også er ansvarlig for at
byggeinøtet blir referert.

c. Kontaktpersonen til Ringerike kommune skal kalles inn til alle prosjekterings- og
byggernøter. Kommunen skal sendes referater fra alle møter som angår prosjektet.

d. I den grad kontaktpersonen til Ringerike kommune finner det nødvendig kan han
be om at personer på utbyggersiden kalles inn til byggemøtet.

e. Om kommunen anser det for nødvendig kan kontaktpersonen til Ringerike
kommune pålegge at byggemøte avholdes.

6.5 Stans av arbeidene

Dersom kontaktpersonen til Ringerike kommune av tekniske og/eller økonomiske

grunner' finner det nødvendig kan arbeidet beordres stanset. Kostnader ved dette bæres

av utbygger.
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7. OVERTAGELSE AV ANLEGG

7.1 Anlegg for kommunal overtagelse

Følgende anlegg innenfor avtaleområdet opparbeides av utbygger og overtas vedl.

1. Nytt liovedledningsanlegg for spillvann inkludert kummer vist på tegning H210D

sist revidert 28.11.2013, herunder:

a. Spillvannsledniiigmed dimensjon Ø160mm PVC SN8 med kummer fra eks. kum
spillvannskum 69579 i Støaifeien - S35 - S34 ~S10 e S32 - S31 —S43 mS37

b. Spillvannsledning med dimensjon Ø1601nm PVC SN8 med kummer fra eks. kum

69600 —S41 —S42

c. Spillvannsledning med dimensjon Øl60mm PVC SN8 med kummer fra eks. kum

69604—S2—S3 ~S5—S6—S8

2. Nytt llovedledningsaiilegg for overvann inkludert kummer vist på tegning H21 OD

sist revidert 28.1l .2013.

a.Overvannsledning med dimensjon Ø200n1n1PVC tilsv. SN8 med kummer fra eks.
overvannskum 69648 i Støaveien M037 —O35 ~ 034 —010 - 032 - 031 —043

b. Overvannsledning med dimensjon Ø160mm PVC tilsv. SN8 med kummer fra eks.

overvannskuni 69655 - 041 ~ 042

c. Overvannsledning med díinensjoii Ø200mm PVC tilsv. SN8 med kummer fra 010 -

020 ~ 0 i 8

d. Overvannsledning med dimensjon Ø200/Ø160mn1 PVC tilsv. SN8 med kummer fra

eks. overvannskuni 69659 m02 - 03 - 05 - 06 - 08

e. Overvannsledning med dimensjon Øl60mm PVC tilsv. SN8 med kummer fra 03 -

til SF er lagsfrítt av kommunen til fremtidig drift og vedlikehold:
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7.2 Anlegg for privat drift og vedlikehold

Følgende anlegg innenfor avtaleomrâdet opparbeides av utbygger og olveitas av

tomtekjøpere i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold:

a. Hovedlediiiiigsanlegg for vann inkludert kummer vist på tegning H2 l OD sist

_revidert 28.l 1.2013. Dette overtas av Tyristrand vannverk SA

b. Stikklednínger for vann, spill~og overvannsledninger fram til stoppekran, som
skal plasseres i tomtegrelise.

o.Sandfangsktunmer og eventuelle tilknyttede bisluk.

d. Lekeplass BL1 og stier BA1—3

e. Støyvoll mot Rv35 Følgende anlegg jfr. pkt. 7.1 og 7.2 bekostes av utbygger:

f. Veier SKOl —SKO? og stier angitt innenfor utbyggingsområdet

g. Belysningsanlegg for veier

8. OVERLEVERIN G AV ANLEGG

8.1 Ferdigbefaring og overtagelsesforetning

Før kommunen overtar anleggene skal det holdes overtagelsesforetning. Krav til

utbedringer som i denne forbindelse måtte bli stilt av kommunen må oppfylles av
utbyggeren for egen regning før overtagelsen skjer fra koinmzniens side.

Før overtagelsesforetning holdes skal det foreligge tinglyst overenskomst om

kommunens rett til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett som utbygger

etablerer utenfor tiltaksoinrådet eller over utbyggers egen eiendom på arealer som ikke

overdras til tomtekjøpere ved tinglyste skjøter.

Det skal skrives protokoll for overtagelsesforretningen for anlegg som overtas av

kommunen.

8.2 Krav til ”som bygget” dokumentasjon

Før overtagelse skal utbygger levere sluttdokuinentasjon til kommunen over de anlegg

som opparbeides av utbygger og overtas av koinmnnen. Dokumentasjon skal
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9.

overleveres i henhold til pkt 3.9 i VA-normfor Ringerike konmnme. Tilsvarende

dokumentasjon skal leveres for veganlegg.

Sluttdokumentasjon skal være godkjent før overtagelse.

GARANTIER

9.1 Garanti ved kommunal overtagelse

Ved kommunal overtagelse av anlegg skal utbygger stille bankgaranti tilsvarende 3 %

av anleggskostnadene i tre år fra og med overtagelsesdato. Garantibeløpet skal ikke

være mindre enn kr 10.000,-.

9.2 Garanti for avtalemessige forhold

Dersom kommunen krever det, skal utbygger stille en bankgaranti tilsvarende 2 % av

anleggskostnadene for innfrielse av alle krav vedrørende administrative og
avtalemessige forhold. Bankgarantien skal gjelde i tre år med mulighet for kommunen

åkreve den forlenget. Utbygger kan be om at garantien returneres når alle formelle

krav er innfridd.

9.3 Garanti ved fradeling og overdragelse av tomter eller boenheter

Dersom fradeling og overdragelse av tomter eller boenheter i feltet ønskes

gjennomført før tekniske anlegg er ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen, skal

utbygger stille bankgaranti tilsvarende de totale utbygningskostnadene. Garantien kan

reduseres i takt med anleggsarbeidene etter kommunens nærmere bestemmelser.

Bankgarantiene returneres trår alle tekniske anlegg er ferdig opparbeidet og godkjent
av kommunen.

Dersom trtbyggei'stiller en slik bankgaranti og tillater oppføring av eller innflytting
bolig før brannvannsforsyning er etablert, er utbygger selv ansvarlig ved eventuelle

skader.

10. DIVERSE

10.1 Overdragelse av utbygningsavtale
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Utbygger kan ikke uten samtykke fra kornmtlnen overføre sine rettigheter og plikter i

henhold til denne avtale til et annet utbygníngsselskap eller annen person.

16.2 Tvister

Eventuell tvist mellom partene om forståelsen av derme avtalen og som ikke lar seg

løse i minnelighet, skal løses ved de ordinære domstolene.

10.3 Politisk godkjenning

Avtalen er ikke bindende for kontmunen før den er godkjent av politisk myndighet.

10.4 Forsinket oppstart

Forsinkelse med oppstart av utbyggingen av tiltaket ut over 3 år fra undertegning, eller

vesentlig mislighold av avtalen, gir kommunen rett til åkreve avtalen reforhandiet.

Denne avtale er opprettet i 2~»to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Partene

forplikter seg til ågjøre avtalen kjent for alle aktuelle prosjektdeltagere på hver sin side.

Hønefoss, den 20mm Hønefoss, den 20%“

For Ringerike kommune For ......................... ..

Tore Isaksen (Navn)

Rådmann (Tittel)

Utbyggingsavtalen er godkjent av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte den

......... .. sak

10



SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedkomiteen for miljø - og areal 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4105-1   Arkiv:   

 

Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia 

boligområde  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

 

Sammendrag 

Det har kommet inn en klage fra Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle på vegne av flere, i 

forbindelse med vedtak av reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagen 

gjelder nærføringsulemper i forbindelse med etablering av boligområde og annen 

bebyggelse som medfører trafikkøkning av anleggstrafikk langs Arnegårdsveien og 

Tanbergmoveien. Klagerne mener veien kan flyttes 1-2 meter sydover for å redusere 

ulemper som tiltaket medfører. Det kreves i tillegg at støyreduserende tiltak for 

eiendommene er på plass før anleggsstart, og alle eventuelle tap erstattes. 

Forslagsstiller har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene, 

hvor støykravene iverksettes etter anleggsarbeidet, men før det gis brukstillatelse. Veien er i 

følge prosjekterende konsulent hos COWI AS flyttet så langt sør som mulig i forhold til 

skråningen mot på sørsiden av veien. Rådmannen vurderer også at flyttingen vil ha liten 



effekt på støyforholdene. Det foreslås derfor, slik det fremgår i forslag til vedtak, at klagen 

ikke tas til følge. Rådmannen gjør ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for 

eiendommer men at en eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, 

forslagsstiller Krakstadmarka AS og klagerne. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Oppstart av detaljregulering for nr. 0605_356 Tanberglia boligområde, 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 14.02.2011 sak 17/2011. 

2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 04.12.2012, sak 

23/162. 

3. 2. gangsbehandling, kommunestyret 26.06.2014, sak 90/14.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2014, sak 90/14 detaljregulering nr. 0605_356 for 

TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 

klage på vedtaket, fremsatt av BJØRN INGAR HELLA og EINAR DAHLE på vegne av 

flere. Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

 

Klage fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE på vegne av flere, datert 

29.08.2014  

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Arnegårdsveien og 

Tanbergmoveien. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse.  

Det påklagde forholdet gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av boliger tilhørende 

reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde. Klagerne mener utbyggingen gir 

nærføringsulemper i forbindelse med anleggstrafikk og generelt økte trafikkmengder langs 

Tandbergmoveien og Arnemannsveien. 

 

Rådmannen tolker klagen til å inneholde tre krav og en merknad: 

1. Det foreslås å flytte veien 1-2 meter mot sør for å redusere ulempene, hvor det 

påpekes at det i hovedsak er utmark med gress busker og kratt. 

2. Støydemping til eiendommene som ligger i gul støysone må være på plass før 

anleggsstart. 

3. Som grunneiere kreves det at man under en hver omstendighet ikke blir skadelidende 

som følge av en utbygging i Tanberglia. 

4. I tillegg er det også merknader til at kjørebanen er gjort ca. 60 cm smalere i ny plan, 

hastigheten må settes ned til 30 – sone med tilhørende fartsdumper på grunn av 

sikkerhet og for høy hastighet langs veistrekningen.  

 

Uttalelse fra forslagsstiller Krakstadmarka AS v/Dag Henaug 

1. Veien er flyttet så langt syd som mulig, det er Cowi AS som har prosjektert den. 

2. Vi har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene. Vi 

mener at anleggstrafikken ikke vil skape vesentlige støyplager for beboerne langs 

veien.  Vi flytter veien mot syd og bygger fortau på sydsiden av denne. Det vil være 

en stor økonomisk belastning for oss å støyisolere før anleggsstart. 



3. Vi kommer til å betale erstatning jfr. erstatningsrettslige regler. Vi tror imidlertid at 

eiendommene i området vil øke i verdi som følge av vår utbygging. 

4. Veibredden blir 5,5 meter. Det er en forbedring i forhold til 4,8 – 4,9 meter som den 

stort sett er i dag. Videre blir det fortau og lys, som også er en forbedring i forhold til 

dagens situasjon. 

 

Rådmannens kommentarer 

1. Forslagsstiller må holde seg innenfor formålene i reguleringsplanen og ikke berøre 

annen grunn mot nord. Som det fremgår av plankartet vil ikke eiendommene bli 

fysisk berørt verken av vei, fortau eller grøfter/annen veggrunn. Flytting av vei med 

1-2 meter vurderes til å ha liten effekt på støyforholdene. Flytting av veien mot 

skråningene mot syd, vil kunne medføre økt risiko for skred, samt at den blir unødig 

svingete. Veien er foreslått anlagt som det fremgår av plankartet for å sikre stabilitet 

i grunnen, og hindre utglidning. 

2. I følge støyrapporten er det vurdert at omfanget av anleggstrafikken vil ligge på om 

lag 30 ansatte i forbindelse med anleggsperioden, samt 20 tyngre anleggsbiler per 

døgn. Det er ulike faser i en anleggsperiode og disse vil derfor fordeles over en 

periode, og trolig ikke frekventere strekningen i samme fase. Fordelt på døgnet vil 

dette utgjøre maksimalt 50 kjøretøy til og fra området. Fordelt ut over dagen og over 

en periode anser ikke rådmannen at dette vil være tilstrekkelig for å kunne kreve 

støyskjerming før anleggsstart. 

 

I følge retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk 

ikke påkrevet men; Støytiltak bør som hovedregel være utført seinest samtidig med at 

ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet er ferdigstilt. Om mulig bør 

støytiltak utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy. 

 

Planen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse. I følge 

retningslinjene for støy T1442 er krav til støyskjerming ved anleggstrafikk ikke 

påkrevd dersom støybelastningen ikke overskrider 65dB på dagtid evt. med 

skjerpelser for lang anleggsperiode, spesielt etter 6 mnd. I følge støyanalysen ligger 

noen få eiendommer innenfor gul støysone med behov for støytiltak ved full 

utbygging av hele kommunedelplan for Krakstadmarka, ca. 800 boenheter. 

Utbygging av Tanberglia medfører betydelig mindre trafikk, ca. 100 boenheter. Etter 

som forslagsstiller har krav om støyskjerming for full utbygging, og at dette berører 

få boliger mener rådmannen at det er lite sannsynlig at tiltaket overskrider grensene i 

forbindelse med anleggstrafikk. 

 

Forslagsstiller mener at de ikke har økonomi til å gjennomføre støytiltak på dette 

stadiet. Rådmannen mener dette også er et relevant argument for å vente med 

støyskjerming, men ikke et avgjørende argument. 

 

3. Forslagsstiller må oppfylle kravene i bestemmelsene om støyisolering for områder 

som kommer over støynivåene i forskriften før det gis brukstillatelse. Rådmannen 

gjør ikke konkrete vurderinger om evt. verdiforringelse for eiendommer men at en 

eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene Krakstadmarka 

AS og klagerne. 



 

4. I følge plankartet vil veien ligge på mellom 5 - 5,5 meter i bredde, noe som er nokså 

likt dagens bredde, men ytterligere bredere enkelte steder. I tillegg blir det 

opparbeidet og ferdigstilt fortau langs strekingen. Når det gjelder hastighet er dette 

noe som vil bli vurdert dersom fartsreduserende tiltak ikke har tilfredsstillende 

effekt.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

(HMA). Dersom HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for 

kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke HMA finner grunn til å ta 

klagen til følge, treffer kommunestyret vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse 

 

Alternative løsninger 

Dersom kommunestyret allikevel velger å ta klagen til følge vil dette medføre følgende 

konsekvenser: 

Planen kan bli opphevet og forsinke utbygging av området. Ved krav om å flytte veien 

sørover mot skråningen vil kostnadene i forbindelse med opparbeidelse av vei kunne øke på 

grunn av større fare for utglidning.  

 

Alternativt forslag til vedtak: 

4. «Kommunestyret finner grunn til å ta klagen fra  Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle mfl. 

til følge. Klagen gir utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette 

antas å kunne gi utsettende virkning på gjennomføring av boligprosjektet».  

 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen bringer nye momenter i saken i forhold til støy og generelle nærføringsulemper. 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i saksframlegget.   

 

Rådmannen har forståelse for at beboere langs Arnemannsveien og Tanbergmoveien veien 

ikke ønsker mer trafikk forbi eiendommene. Det har i planprosessen blitt tatt hensyn til støy 

som følge av trafikkøkningen fra hele Krakstadmarka og det stilles krav om støyisolering 

iht. reguleringsbestemmelsene. Støy fra anleggstrafikken vurderes til å være av en mer 

moderat karakter og begrenset til en kortere periode. Anleggstiden vil være tiden det tar fra 

byggestart og oppføringen av ca. 100 boenheter inkl. nødvendig infrastruktur. Strengere 

krav vil kunne inntreffe dersom anleggsperioden trekker ut i tid. Flytting av veien med 1-2 

meter anses å ikke ha tilstrekkelig virkning når det gjelder støy, i forhold til ulempene ved å 

legge veien ytterligere ut mot skråningene.    

 

Reguleringsplanen er godkjent av Fylkesmannen som er støymyndighet i reguleringssaker. 

Tanberglia vurderes som et moderat utbyggingsområde i størrelse, og genererer maksimalt 

50 kjøretøy i døgnet hver vei, 20 av disse er tungtransport. Fortau lags vei fra 

utbyggingsområdet og vestover til rundkjøringen ved Hvervenkastet vil bidra til å øke 



trafikksikkerheten på strekningen. Enkelte steder er vei og fortau noe smalt, men utgjør 

allikevel en forbedring av dagens situasjon.  

En eventuell erstatningssak må tas opp som en egen sak mellom partene, forslagsstiller 

Krakstadmarka AS og klagerne. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at klagene 

ikke tas til følge. 

 

Saksdokumenter 
Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 
 

1.  Oversiktskart 

2.  Klagen, brev fra BJØRN INGAR HELLA OG EINAR DAHLE med flere, datert 

29.08.2014 

3.  Uttalelse fra motpart, e-post fra KRAKSTADMARKA AS V/dag Henaug, datert 

04.11.2014 

4.  Plankart 0605_356 Tanberglia boligområde, datert 27.06.2014 

5.  Reguleringsbestemmelser, datert 27.06.2014 

6.  Planbeskrivelse datert, 19.05.2014 

7.  Saksframlegg i Kommunestyret til 2.gangsbehandling av planforslaget, 26.06.2014, sak 

90/14 

8.  Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling av planforslaget, Kommunestyret 26.06.2014, sak  

9.  Støyrapport Cowi, datert 14.11.2012 

10. Vurderinger fra Sivil.ing. Bjørn Leifsen AS, datert 22.10.2014 

11. Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T – 1442/2012 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Mottatt uttalelse fra forslagsstiller     04.11.14 
 
Her kommer svar på protest, innsigelse, klage fra Bjørn Ingar Hella og Einar Dahle med flere. 
 

         Veien er flyttet så langt syd som mulig, det er Cowi AS som har prosjektert den. 

         Veibredden blir 5,5 meter. Det er en forbedring i forhold til 4,8 – 4,9 meter som den stort 
sett er i dag. Videre blir det fortau og lys, som også er en forbedring i forhold til dagens 
situasjon. 

         Vi kommer til å betale erstatning jfr. erstatningsrettslige regler. Vi tror imidlertid at 
eiendommene i området vil øke i verdi som følge av vår utbygging. 

         Vi kan ikke ta ansvar for uforsvarlig kjøring, det er politiets oppgave. 

         Vi har til hensikt å bygge støyskjerming i tråd med rekkefølgebestemmelsene. 
 
For øvrig vil jeg påpeke at enkelte av disse punktene burde kommet som innspill i planens 
høringsperiode, ikke etter at den er godkjent. 
 
Støy 
Det er flere grunner til at vi ikke ønsker å støyisolere før anleggsstart; 

         Vi mener at anleggstrafikken ikke vil skape vesentlige støyplager for beboerne langs veien. 

         Vi flytter veien mot syd og bygger fortau på sydsiden av denne. 

         Det vil være en stor økonomisk belastning for oss å støyisolere før anleggsstart. 
 
Mvh 
Dag Henaug 
Krakstadmarka AS 
Daglig leder. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_356-01 Detaljplan for Tanberglia 
 
 
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 05.06.2014 
Formannskapet 17.06.2014 
Vedtatt av kommunestyret 26.06.2014 
Mindre endring 27.06.2014 
 
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 BF1 
– Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 
– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BB1 
– Barnehage      BH1 
– Lekeplass      LEK1-4 
– Annet uteoppholdsareal     AU1-2 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

– Veg       V1-2 
– Kjøreveg       KV1-4 
– Annen veggrunn grøntareal    AVG 
– Gang-/sykkelveg     GS1-5 
– Parkering      Pl1-4 
– Holdeplasser      HP1-2 

3. Grønnstruktur 
– Turdrag        TD1-2 
– Turveg       TV1-5 

 
 
 

4. Hensynssone  
– Sikringssone frisikt      
– Faresoner høyspenningsanlegg 
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– 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.  
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: 
 



Side 3 av 10  

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 %.  
 
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 
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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.  
 
 
2c. Bebyggelsens utforming (1) 
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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.  
 
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. 
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§ 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. 
 
Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  
 
 
§1.5 Annet uteoppholdsareal 
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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.  
Veg KV4 er snuplass for buss, som er midlertidig inntil vegen skal føres videre til nye felt iht. 
kommunedelplanen for Krakstadmarka. 

 
§3.4  Fortau 
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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.  

 
 

 
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.  
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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) 
 
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 
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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 iverksetting av tiltak i h.h.t reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgraving av 

det berørte automatisk fredete kulturminneområdet (bosettingsspor og fangstgraver, id 
161342) i planområdet 

 
Kulturminneområdet id 161343 kan fjernes uten vilkår for utgraving. 
Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.  
 

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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1. 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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1.3 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). 

 

2.2  Overordnede lover og forskrifter 

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

 
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. 
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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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5.2 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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6.2 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. 
  



Detaljplan for Tanberglia. Krakstadmarka Syd. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.                     19.5.2014 
          

 
 

19 

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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6.9 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 Lisletta- 
Tandberg-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). 
 

Petersøya 

Høgskolen 
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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. ÅDT etter utb. Kjt/d. % tunge kjt Km/t 
Arnegårdsveien 600 - 1 000 1 300 – 1 500  3 30 
Tandbergmoveien    100 - 300    500 – 1 000 3 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 Støynivå på ute-oppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål 

Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 
23 – 07 

Vei Lden 55 dB 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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6.17 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 

Naturrisiko      

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 

Virksomhetsrisiko      

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 T-

1521 

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.  

 
 

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 Farlig Kritisk Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig Trafikkstøy Flom. Ras    

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. 



SAKSFRAMLEGG 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 11/330-59  Arkiv: REG 356  

 
2.GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANDBERGLIA 
BOLIGOMRÅDE  
 
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 283-
01 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.  
 
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. 
 
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. 
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 
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. 
 
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 
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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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 11/330-63  Arkiv: REG 356  

 
Sak: 90/14 
 
SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBERGLIA 
BOLIGOMRÅDE  
 
Vedtak i Kommunestyret: 
 

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 

283-01 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. 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 26.06.2014: 
 
Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Leif Heieren (H) tok hans sete. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forord 
 
Vi har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjøre en støyvurdering i forbindelse med kommunedelplanen 
for Krakstadmarka.  
 
Dette er en analyse av støyforholdene langs aktuelle hovedatkomster. Interne støyforhold er også 
kommentert. 
 
 
Hønefoss, 14.11.2012. 
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Forutsetninger. Trafikktall. Metode. 
 
Forutsetninger. 
 
Kommunedelplanen er basert på flere atkomster og med en intern samleveg. En atkomstmulighet; mot 
FV241 Lisletta, er mindre aktuell før Hønenkrysset er utbedret/lagt om, og er dessuten ikke stedfestet i denne 
omgang. Den er derfor ikke støyberegnet her. 
 
 
Trafikktall. 
 
Som et ledd i kommunedelplanarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse. Den er grunnlaget for 
trafikkdataene i denne rapporten. Trafikkmengdene uten utbygging angitt som årsdøgntrafikk (ÅDT) er 
fremskrevet 10 år frem i tid.  
 
Det gir følgende trafikkdata: 
 
Veg ÅDT år 2022 

uten utbygging 
ÅDT år 2022 
med utbygging 

Skiltet hastighet % tungtrafikk  

Krakstadveien 100 1 000 50 2 
Støalandet 300 1 400 50 2 
Ringeriksgata 300/1 000 1 000 – 1 700 30 5 
Tyristrandgata/Schjongs gt 1 900 / 2 200 2 600 – 2 900 30 5 
Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Ny veg til Lisletta 

100 – 300 
600 – 1 100 

700 – 900 
1 200 – 1 700 

50 
30 

3 
3 

Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Uten ny veg til Lisletta 

100 – 300 
600 – 1 100 

1 700 – 1 900 
2 200 – 2 700 

50 
30 

3 
3 

 
I tallene for Ringeriksgata, Tyristrandgata og Schjongsgata er beregnede trafikktall som konsekvens for ny 
flerbrukshall tatt med. 
 
For Tandbergmoveien- Arnegårdsveien har en beregnet støy etter utbygging i to situasjoner; med eller uten 
ny veg til Lisletta. Om sistnevnte ikke kommer en gang etter at hele Krakstadmarka er bygd ut vil den 
trafikken som der ville gått måtte gå ned Tandbergmoveien- Arnegårdsveien. 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
 
Metode. 
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart og situasjonsplan for området. 
 
Det er beregnet støysonekart i +4m høyde. 
 
En har benyttet programmet NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk Beregningsmetodikk. 
 
 
Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1521 fra MD.  
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Støygrenser for vegtrafikk er uttrykt ved støysoner, vist i tabellen på neste side. De gjelder ved etablering av 
ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.  

 
 
 

Gul sone Rød sone 
Utendørs støynivå  Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 – 07  
Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 – 07 
Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 55 dB L5AF 85 dB 

 
• Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden. 
• Beregningshøyde 4 m. 
• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  
 

Her vil trafikken ha lite tungtrafikk om natten, så det er tvilsomt om det går mer enn 10 tunge kjøretøy på 
vegene mellom kl.23 og 07. Vi legger derfor ikke maksimalnivå til grunn ved dimensjonering av støysoner. 
 

Resultater. 
 
Se vedlagte resultatkart som viser støysoner for de tre hovedatkomstene Støalandet, Ringeriksgt-
Tyristrandgt-Schjongs gt og Tandbergmoveien-Arnegårdsveien. De er vist i to situasjoner; før og etter 
utbygging. 
 
 
1. Støalandet. 
 
Situasjonen før utbygging er trafikken svært lav og ingen steder ligger noen boliger i gul eller rød sone.  
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra veiene. Langs 
Krakstadveien er det likevel kun i øst at boliger blir liggende i gul sone. Terrenget skjermer for 
støyutbredelse til sidene. 
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Det må forventes at det vil bli behov for støytiltak langs Støalandet. Det blir neppe behov for støytiltak langs 
Krakstadveien. 
 
 
2. Ringeriksgt-Tyristrandgt-Schjongs gt. 
 
Situasjonen før utbygging, men med trafikk fra ny flerbrukshall, er at det først er vest i Ringeriksgata der 
trafikken er størst at bebyggelsen blir liggende i gul sone.  
 
I øvre deler av Tyristrandagat og Schjongs gt øker støynivået, men uten at boligene der blir liggende i rød 
sone. 
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Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra gatene. I Ringeriksgata er 
det likevel kun i vest at boligene blir liggende i gul sone.  
 
Oppover i Tyristrandgata og Schjongs gt blir utbredelsen av gul sone ikke særlig videre, da terrenget 
bestemmer mye i så måte. Men støynivået øker litt, med litt over 1 dBA. 
 
Det vil bli behov for støytiltak langs Tyristrandgata og Schjongs gt, samt vestre deler av Ringeriksgata. Det 
blir neppe behov for støytiltak langs østre deler av sistnevnte. Langs Tyristrandgata og Schjongs gt 
planlegges det støytiltak i dag da trafikken her vil øke etter som den blir hovedatkomst til Stadion og 
flerbrukshallen. 
 
 
3. Tandbergmoveien-Arnegårdsveien.  
 
Situasjonen før utbygging er at det først er at noe av bebyggelsen i nedre deler blir liggende i gul sone. I øvre 
deler blir ingen boliger liggende i gul sone. 
 
Situasjonen etter utbygging med ny veg til Lisletta viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra 
veiene. Nesten langs hele strekningen blir boligene liggende i gul sone. Ingen boliger i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging uten ny veg til Lisletta vil gi mer trafikk her, og viser naturlig nok at sonene 
strekker seg enda lenger ut fra veiene. Men det medfører ikke at flere boliger blir liggende i gul sone. Heller 
ikke at noen boliger blir liggende i rød sone. 
 
Det vil bli behov for støytiltak for boligene langs den nedre og midtre delen av  denne atkomsten. 
 
 
4. Støy på intern samleveg.  
 
I trafikkanalysen er trafikkmengden her estimert til ÅDT=400. Det er i støysammenheng et lavt tall. Selve 
vegen er ikke detaljplanlagt, slik at støysoner fra denne ikke er beregnet. Trafikkmengden tilsier, sammen 
med forventet lavt skiltet hastighet, at det i svært liten grad kan tenkes at det blir behov for støytiltak. 
 
 
5. Anleggstrafikk. 
 
Denne vil kunne øke trafikkmengdene litt, men ikke så mye at det vil slå ut på støysonene. Det forutsettes da 
at det er ingen/svært liten anleggstrafikk om natten. Ulempene med anleggstrafikk er gjerne at den medfører 
noe støv og at den oppleves som trafikkfarlig i og med at den går på veger som i mindre grad er egnet til 
tyngre kjøretøy. 

















Fra: Bjørn Leifsen [mailto:bleifsen@online.no]  

Sendt: 22. oktober 2014 14:49 

Til: Ken Ove Heiberg 
Kopi: 'Dag Henaug'; frederik@fhr.no 

Emne: SV: Foreløpig svar på klage 

 
Hei! 

Vegen er lagt slik av følgende årsaker: 
 

1. Like utenfor vegens sydside er det svært bratt over større strekninger. Det er i planen lagt ut 
et fortau her. Å legge vegene enda nærmere disse skråningene vil medføre at vegene kan 
rase ut. Det er selvsagt mulig mht skråningene å kunne legge vegene enda lenger syd på 
noen kortere strekninger, men da må vegene sno seg langs disse, med den følge at de blir 
svært svingete.  

2. Siden en på denne strekningen ikke går inn på naboeiendommene, kan en ikke se hensikten 
med å legge vegene helt på kanten av de store skråningene.  

3. Mht støy så vil gevinsten bli helt marginal å flytte vegen, da den ikke kan flyttes mange 
meterne. Gul sone her vil knapt berøre boligene uansett. 

 
Jeg håper dette er tilstrekkelig svar. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Leifsen 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
 
Besøksadresse: Osloveien 10 
 
Tlf 90959283 
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