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Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 04.05.2015.  
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Delegerte vedtak 
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Nye adressenavn - Vikerseterområdet  

 

Arkivsaksnr.: 15/2772   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Heimseterhøgda 

2. Helgestuseterveien 

3. Dyrbeintjernsryggen 

4. Seterbekkveien 

5. Veneleinveien 

6. Svarttjernskollen 

7. Malotjernveien 

8. Strandeelvlia 

9. Halvorselvlia 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 9  

veier/områder som skal tildeles adressenavn. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  
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 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i Vikerseterområdet: 

Adresseparsellene er enten sideveier til Vikerseterveien eller områder uten kjørbar 

veiatkomst. 

 

1. Veien går til søndre del av hyttefeltet øst for Fanteputten.  

Bjørn Geirr Harsson (14/1716-22) foreslår navnet Fanteputtlia. Han begrunner det 

med at navnet markerer at veien ligger nær Fanteputten, som er et meget kjent navn 

på Vikerfjell, og dermed vil folk flest ut fra navnet ha en noenlunde ide om hvor veien 

kan ligge. 

 

Oppmålingsavdelingen har foreslått Heimseterhøgda som adressenavn. Det er et 

stedsnavn som er lokalisert til hyttefeltet, passer til stedet, og er mer stedsunikt enn 

Fanteputtlia. Det er anbefalt skrevet med «æ» i www.Sestedsnavn.no , men Kartverket 

har uttalt at i Ringerike anbefales seter skrevet med «e». 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Heimseterhøgda. 

 

2. Veien tar av fra Vikerseterveien omlag 150 meter nord for adresseparsell 1 og går til 

og forbi Helgestusetra.  

Oppmålingsavdelingen har foreslått Helgestuseterveien som adressenavn. Kolbjørn 

Opperud (14/779-19) sier seg enig i foreslått navn. Som alternativ foreslår han 

Stormyrveien, som refererer seg til Stormyr som ligger ved setra. 

Oppmålingsavdelingen mener at Helgestuseterveien er det mest stedsunike og presise 

navnet.  
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Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Helgestuseterveien. 

 

 

3. Adresseparsell nr.3 går til hyttefelt som ligger på ryggen mot Dyrbeintjernshøgda. 

Oppmålingsavdelingen har derfor foreslått Dyrbeintjernsryggen som adressenavn. Det 

er ikke kommet inn andre forslag til adressenavn på denne veien. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Dyrbeintjernsryggen 

 

4. Vei nr. 4 tar av sørover før en kommer til Vikersetra, krysser Seterbekken og går mot 

Nordre Aurtjern.   

Sigrid Istad og Lasse Næss (14/1716-11) viser til at veien har gått under betegnelsen 

Kjærlighetsstien siden den ble anlagt i 1991, og foreslår derfor dette navnet. 

Oppmålingsavdelingen foreslår Seterbekkveien ut fra at veien krysser Seterbekken 

etter snaue 100 meter, og Seterbekken er et stedsnavn som er knyttet til stedet.  

I avveiningen mellom fortsatt å bruke et generelt navn som har etablert seg, eller ta i 

bruk stedsnavn fra stedet mener Oppmålingsavdelingen, som en generell regel, at 

stedsnavn fra stedet er å foretrekke. Men her må det gjøres en vurdering i hver enkelt 

sak. I dette tilfellet anbefaler Oppmålingsavdelingen å bruke Seterbekkveien.   

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Seterbekkveien. 

 

5. Veien går nordover om lag 200 meter etter at Vikerseterveien har passert 

Seterbekken. Oppmålingsavdelingen foreslo ikke noe navn i utsendelsesbrevet, og det 

kom heller ikke inn noen forslag. Opmålingsavdelingen foreslår Veneleinveien. 

Veneleina er et lite dalsøkk opp mot Svarttjern. Veien og hyttefeltet ligger i et svakt 

skrånende terreng, og lein har betydningen skråning/helling.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Veneleinveien. 

 

 

6. Veien går nordover om lag 130 meter før parkeringen ved Lykkrosmyra.  

Kari Torgersen (14/779-21) foreslår adressenavnet Svarttjernkollen fordi dette er den 

veien som går nærmest «foten» av Svarttjernkollen.  

 



  Sak 31/15 

 

 Side 8   

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) viser til at navnet har Svarttjernskollen (med binde-s) 

som anbefalt skrivemåte i SSR, og foreslår det som skrivemåte for adressenavnet 

dersom det passer med den lokale uttalen. Oppmålingsavdelingen støtter 

navneforslaget  med den skrivemåten Stedsnavntjenesten anbefaler. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Svarttjernskollen. 

 

7. Veien er en forlengelse av Vikerseterveien, og går i dag omlag 0,8 km videre fra 

bommen. En videreføring av veien til og forbi Fjellsætra er godkjent, og vil bli gitt 

samme navn.  

Arnfinn Håheim (14/1716-13) foreslår Malotjernveien som adressenavn. Det samme 

gjør Tove Jørgensen (14/1716-16). Navnet brukes i dag av hytteeierne, og er også 

registrert som det i Landbrukskontorets skogsbilveiregister. Malotjern og 

Malotjernabekken ligger i området, og førsteleddet Malotjern er slik et godt 

stedsidentifiserende navn.  

 

Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått å forlenge Vikerseterveien frem til 

Fjellsætra. Men ut fra tilbakemeldingene ser en at et navneskifte kan være fornuftig 

fra bommen ved Lykkrosmyra og videre vestover til kryssing av Skjelvebekk vest for 

Fjellsætra. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. Som 

en tilleggsinformasjon opplyser de at førsteleddet Malo- kan komme fra et kunavn 

(kilde Gustav Indrebø i Norske innsjønamn II. Buskerud fylke).  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Malotjernveien. 

 

 

8. Dette er et område som i stor grad ligger øst og sør for Strandeelva.  

De som har hytte i området parkerer på parkeringsplasser langs Vikerseterveien og 

«skogsveien» sør for Fisketjern. Strandeelva markerer seg som et tydelig 

landskapstrekk i området, og Oppmålingsavdelingen har derfor foreslått Strandeelvlia 

som adressenavn siden området ligger i en svakt skrånende li. Else Merethe Strande 

(14/1716-8) støtter navneforslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Strandeelvlia. 

 

9. Området ligger sørøst for adresseparsell nr. 8, og er uten direkte veiatkomst. 

Halvorselva renner midt gjennom området, og Oppmålingsavdelingen har derfor 

foreslått Halvorselvlia som adressenavn. Marit Fabritius (14/779-18) og Johan Gram 

som sammen eier Aurtjernskoia ønsker ikke noen annen adresse enn Aurtjernskoia, 
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som den alltid har hatt som navn. Til det er å si at en tildeler ikke enkelthytter egne 

adressenavn og –nummer, men følger prinsippet om at områder/veier adresseres 

samlet.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Halvorselvlia. 

 

Vikerseterveien er allerede tildelt et offisielt adressenavn og skal derfor ikke behandles i 

denne sammenheng. Men til informasjon opplyses at Knut Rustand (14/779-20), som har 

hytte ved Lykkrosmyra, har sendt inn et innspill der han kommer med ønske om å kunne 

bruke Lykkrosmyra som tillegg til adressen Vikerseterveien xx. Etter dagens regelverk kan 

en ikke tildele hytter tilleggsnavn som et supplement til selve adressenavnet. 

 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Heimseterhøgda (1) 

 Kartbilag påtegnet Helgestuseterveien (2) 

 Kartbilag påtegnet Dyrbeintjernsryggen(3) 

 Kartbilag påtegnet Seterbekkveien (4) 

 Kartbilag påtegnet Veneleinveien (5) 

 Kartbilag påtegnet Svarttjernskollen (6) 

 Kartbilag påtegnet Malotjernveien (7) 

 Kartbilag påtegnet Strandeelvlia (8) 

 Kartbilag påtegnet Halvorselvlia (9) 
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 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8) 

 E-post fra Bjørn Geirr Harsson (14/1716-22) (*) 

 Brev fra Kolbjørn Opperud (14/779-19) (*) 

 E-post fra Sigrid Istad og Lasse Næss (14/1716-11) (*) 

 E-post fra Kari Torgersen (14/779-21) (*) 

 E-post fra Arnfinn Håheim (14/1716-13) (*) 

 E-post fra Tove Jørgensen (14/1716-16) (*) 

 E-post fra Else Merethe Strande (14/1716-8) (*) 

 E-post fra Marit Fabritius (14/779-18) (*) 

 E-post fra Knut Rustand (14/779-20) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-25) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

  

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 09.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Veinavn - Søndre Berg  

 

Arkivsaksnr.: 15/3005   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søndre Bergs vei 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på en stikkvei til Hadelandsveien mellom Klækken hotell og 

Borger Bad.  

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
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Beskrivelse av saken 
I brev datert 30.01.2015 (14/3600-7) ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på 

adressenavn på veien. Frist for tilbakemelding ble satt til 20. februar 2015. Brevet ble sendt 

til eierne av eiendommer som har atkomst til veien samt Ringerike historielag.  

 

Johan Bergsund (14/3600-10) viser til at den aktuelle veien var ferdselsvei til gården Søndre 

Berg før det på 60-70 tallet ble boligbebyggelse i området. Han foreslår derfor Søndre Berg 

vei. Det samme gjør Inge Skavhaug (14/3600-11), Liv Grinna og Erling Fodnæss (14-3600-

12).  Statens vegvesen har ikke noe navneforslag (14-3600-19). 

 

Forslagene ble sendt til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale. 

Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om 

skrivemåten av navnene i tillegg til at de også kan gi råd om valg av adressenavn. I brev 

datert 02.03.2015 (14/3600-18) tilrår de skrivemåten Søndre Bergs vei slik at adressenavnet 

skrives på samme måte som Øvre Bergs vei ved Bånntjernveien lenger nordøst. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Søndre Bergs vei. 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veien som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten til 

å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Søndre Bergs vei (vedlegg 1) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere og historielag (14/3600-7) (*) 

 E-post fra Johan Bergsund (14/3600-10) (*) 

 E-post fra Inge Skavhaug (14/3600-11) (*) 

 E-post fra Liv Grinna og Erling Fodnæss (14/3600-12) (*) 

 Brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3600-18) (*) 

 Brev fra Statens vegvesen (14/3600-19) (*) 
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Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Veinavn - Fegri  

 

Arkivsaksnr.: 15/2998   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Fegrikroken 

2. Øvre Fegrihellinga 

3. Nedre Fegrihellinga 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på tilsammen 3 veier innenfor 2 nylig regulerte 

utbyggingsområder på Fegri ved Tyristrand. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  
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Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
Veiene som en ønsker adressenavn på vil bli opparbeidet i forbindelse med utbygging av de 

to godkjente reguleringsplanene Fegrihøgda (1 vei) og Nedre Fegri (2 veier).  

 

I brev datert 06.12.2007 (07/22-200) og brev datert 24.11.2014 (14/3252-1), begge for Nedre 

Fegri, ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på adressenavn på veiene. For 

Fegrihøgda ble lignende henvendelse gjort i brev datert 30.01.2015 (14/3252-4). Brev ble 

sendt eiere, historielag og utbyggere. At det ble sendt ut to henvendelser for Nedre Fegri, 

henholdsvis i 2007 og 2014, hadde sin årsak i at nåværende saksbehandler ikke hadde gjort 

seg kjent med forespørselen fra 2007.   

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

  

Adresseparsell innenfor reguleringsplan Fegrihøgda: 

Det er 1 vei som skal gis adressenavn. Oppmålingsavdelingen er enig i ønsket og 

argumentasjonen fra Nakkerud og Tyristrand historielag om at gårdsnavnet «Fegri» bør være 

en del av adressenavnet. 

  

1. Adresseparsellen tar av fra Nedre Fegriveien og går som en «u» inn i planområdet. 

Oppmålingsavdelingen ba i brev datert 30.01.2015 (14/3252-4) om forslag til 

adressenavn uten selv å foreslå noe navn. Berntsen Plan & Oppmåling AS v/Trond 

Berntsen foreslår i e-post (14/3252-5) Fegristubben (har henvisning til Fegri) og 

Tyristubben (har henvisning til Tyristrand). Nakkerud og Tyristrand historielag 

(14/3252-6) foreslår Fegrikroken, og viser til at arealet tidligere hørte til en av de 

gamle Fegrigårdene, og at det låg en dam i området.  

 

På grunnlag av innspillene anbefaler Oppmålingsavdelingen Fegrikroken. Navnet 

viser til Fegri, og sier noe om formen på veien, som en krok / «u» .  

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-7) hadde ingen merknader til navnet. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Fegrikroken. 

 

 

Adresseparseller innenfor reguleringsplan Nedre Fegri: 

Det er 2 veier som skal gis adressenavn. Oppmålingsavdelingen er enig i ønsket og 

argumentasjonen fra Nakkerud og Tyristrand historielag om at gårdsnavnet «Fegri» bør være 

en del av adressenavnet. 

 

2. Adresseparsellen tar av fra Vikersundveien sørøst for Sole terrasse og ligger nordligst 

og øverst i utbyggingsområdet. I forbindelse med kommunens henvendelse i 2007 

(07/22-200) kom følgende forslag inn: 
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Nordre/øvre vei: 

Fegri terrasse, Arne Arntzen (07/22-202) 

Gamle Fegri vei, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Øvre Fegri Terrasse, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Øvre Fegrihøgda, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Fegrikollen, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Emil Fægris vei, Tyristrand Landsbyforening (08/44-6) 

 

Kommunen ba Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand Landsbyforening 

snakke sammen, og komme med et felles forslag til navn (08/44-7). På vegne av 

begge foreningene foreslo Nakkerud og Tyristrand historielag følgende adressenavn 

(08/44-106): 

Nordre/øvre vei: 

Fegrihøgda 

 

Stedsnavntjenesten (08/44-108) hadde ingen merknader til navnet. 

 

En ny henvendelse om forslag til adressenavn ble, som tidligere nevnt, sendt ut fra 

kommunen 24.11.2014 (14/3252-1). Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-2) 

foreslo følgende adressenavn: 

Fegrihellinga alternativt Øvre Fegrihellinga. 

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-7) hadde ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Oppmålingsavdelingen foreslår at begge veiene får «Fegrihellinga» som fellesnevner 

med forleddene «Øvre» og «Nedre». 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Øvre Fegrihellinga. 

 

 

3. Adresseparsellen tar av fra Vikersundveien sørøst for Sole terrasse på samme sted 

som parsell nr. 2, og ligger sørligst og nederst i utbyggingsområdet. I forbindelse med 

kommunens henvendelse i 2007 (07/22-200) kom følgende forslag inn: 

Søndre/nedre vei: 

Fegriveien, Arne Arntzen (07/22-202) – veinavnet finnes fra før 

Søndre Fegri vei, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Nedre Fegri Terrasse, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Nedre Fegrihøgda, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Fegrilia, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Ludvig Påleruds vei, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

 

Kommunen ba Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand Landsbyforening 

snakke sammen og komme med et felles forslag til navn. På vegne av begge 

foreningene foreslo Nakkerud og Tyristrand historielag følgende adressenavn (08/44-

106): 

Søndre/nedre vei: 

Fegribakken 
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Stedsnavntjenesten (08/44-108) hadde ingen merknader til navnet. 

 

En ny henvendelse om forslag til adressenavn ble, som tidligere nevnt, sendt ut fra 

kommunen 24.11.2014 (14/3252-1). Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-2) 

foreslo følgende adressenavn: 

Fegribakken alternativt Nedre Fegrihellinga. 

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-7) hadde ingen merknader. 

 

Oppmålingsavdelingen foreslår at begge veiene får «Fegrihellinga» som fellesnevner 

med forleddene «Øvre» og «Nedre». 

 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Nedre Fegrihellinga. 

 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle til foreslåtte veier, utbyggere og Nakkerud og Tyristrand historielag får tilsendt brev der 

de får muligheten til å komme med forslag til veinavn.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Fegrikroken (vedlegg 1) 

 Kartbilag påtegnet Øvre Fegrihellinga og Nedre Fegrihellinga (vedlegg 2) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til eiere, utbygger og historielag (14/3252-4)(*) 

 E-post fra Berntsen Plan & Oppmåling AS v/Trond Berntsen (14/3252-5)(*) 

 E-post fra Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-6)(*) 

 Brev fra Ringerike kommune til lokale interessenter (07/22-200)(*) 

 Brev fra Arne Arntzen (07/22-202)(*) 

 Brev fra Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

 Brev fra Tyristrand Landsbyforening (08/44-6) 

 Brev fra Ringerike kommune til Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand 

Landsbyforening (08/44-7)(*) 
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 Brev fra Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand Landsbyforening (08/44-

106)(*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (08/44-108)(*) 

 Brev fra Ringerike kommune til eiere, utbygger og historielag (14/3252-1) 

 E-post fra Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-2)(*) 

 Brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3252-7) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Veinavn Kjelstad  

 

Arkivsaksnr.: 15/3824   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kjelstadveien 

 

 

Sammendrag 
Block Watne AS har planlagt utbygging av et område vest for Nedre Klekken. På foreløpig plan 

ser de for seg en vei med noen korte stikkveier inn i feltet. For å unngå at uoffisielt navn tas i 

bruk er det ønskelig å få fastsatt navn på veien før eventuell oppstart av utbyggingen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
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Beskrivelse av saken 
I brev datert 23.02.2015 (14/3600-13) ba Oppmålingsavdelingen grunneiere, naboer, 

historielag og utbygger om tilbakemelding på adressenavn på veien. Frist for tilbakemelding 

ble satt til 31. mars 2015.  

 

Arbeidstittel for utbyggingsområdet har så lang vært Kjelstad etter bruksnavnet på den 

eiendommen som dekker om lag 2/3 av utbyggingsområdet. 

 

Utbygger, Block Watne v/Frank Engejordet (14/3600-16), foreslår navnet Klekkenhagen. 

Block Watne argumenterer med at boligene og veien ligger i området Klekken, er en 

avstikker fra Klekkenveien, og er et logisk navn for raskt å plassere området geografisk slik 

at utrykningskjøretøy raskt finner frem. De opplyser også at de, som utbygger, heretter vil 

bruke Klekkenhagen som det offisielle navnet på prosjektet. De vil derfor svært gjerne at 

Klekkenhagen også blir veinavnet.  

 

Nabo, Elin Nilsen (14/3600-20) viser til at området er skilt ut fra gårdene Kjelstad og 

Sætrang. Ut fra om en legger til grunn østre eller vestre del av området foreslår hun 

adressenavnene Kjelstadveien, Kjelstadstien og Kjelstadmyra (veldig fuktig område). 

Altenativt Sætrangjordet, Sætrangstubben og Sætrangstien. På grunnlag av dyrelivet i 

området foreslår Eli Nilsen Grevlingstien, Rådyrveien (allerede i bruk, saksbehandlers 

kommentar)og Elgtråkket (allerede i bruk, saksbehandlers kommentar), og til slutt 

Hygenveien, Hygenjordet, Hygenstien og Hygenstubben etter navnet på gården Hygen-

Sætrang.  

 

Forslagene Kjelstadveien og Klekkenhagen ble sendt til Stedsnavntjenesten for Østlandet og 

Agderfylkene til uttale (14/3600-21). Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til Lov om 

stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene i tillegg til at de også kan gi råd 

om valg av adressenavn. Stedsnavntjenesten (14/3600-22) har ingen merknad til skrivemåten 

av Kjelstadveien. Dersom kommunen velger navnet Klekkenhagen tilrår de skrivemåten 

Klekkenhagan fordi det er i samsvar med uttalelsen av tilsvarende navn i området. De har 

ingen formening om hvilket av de to nevnte navnene som bør velges. De skriver at «…Selv 

om Kjelstad er et mer lokalt navn, ser det ikke ut til å ha spesielt lang eller utbredt tradisjon. Selv 

om sammensetningen Klekkenhagan er en ny konstruksjon, er Klekken et gammelt navn, og -

hagan er et etterledd som har tradisjon i området…» 

 

Oppmålingsavdelingen mener at et adressenavn bestående av forleddet Kjelstad eller 

Klekken vil være det mest naturlige. Sætrangsnavnet er sterkt knyttet til Sætrangsgårdene, 

dyrenavn er ikke ønskelig hvor en har gode stedsnavn som kan brukes i stedet, og Hygen 

navnet kan være greit å ha i reserve dersom en på et senere tidspunkt finner det 

hensiktsmessig å gi stikkveien fra Klekkenveien og inn til gården et eget adressenavn. 

Kjelstad er bruksnavnet på 102/46 og er registrert i matrikkelutkastet fra 1950, og brukt på 

økonomisk kartverk utgitt i 1967. Klekkenhagan derimot er et konstruert navn som baserer 

seg på at utbyggingsområdet ligger i nærheten av Klekken, som er et velkjent og gammelt 

stedsnavn. Oppmålingsavdelingen mener at en bør velge stedsegne stedsnavn som 

adressenavn i stedet for konstruerte navn når en har tilgang til det. Selv om Block Watne 

mener dette navnet ikke har noen forankring i daglig tale, ikke er i bruk og derfor ikke gir 

noen intuitiv geografisk plassering vil en ved å ta det i bruk som adressenavn «revitalisere og 
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bevare» Kjelstad-navnet. Oppmålingsavdelingen mener det bør veie tyngre enn å ha et kjent 

navn som førsteledd.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Kjelstadveien. 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veien som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten til 

å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingsavdelingens forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Kjelstadveien (vedlegg 1) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, naboer, utbygger og historielag (14/3600-

13) (*) 

 E-post med vedlagt brev fra Block Watne AS v/Frank Engejordet (14/3600-16) (*) 

 E-post fra Eli Nilsen (14/3600-20) (*) 

 E-post Ringerike kommune til Stedsnavntjenesten (14/3600-21) (*) 

 E-post med vedlagt brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene 

(14/3600-22) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 
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 Ringerike kommune, 21.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Bryggeveileder - Storelva og Randselva i Hønefoss  

 

Arkivsaksnr.: 15/3346   Arkiv: L9  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  

 

2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 

 

 

Sammendrag 
Arbeidet med bryggeveilederen er en del av prosjektet «Vannkanter og bynære 

friluftsområder – tilrettelegging for friluftsliv» som ble starta i 2008. I prosjektet er det flere 

andre underprosjekter, som alle har til hensikt å fremme tilgjengeligheten til vannkantene og 

de bynære friluftsområdene. Bryggeveilederen er en del av arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen.  

 

Bryggeveilederen vil øke tilgjengeligheten til vannkantene ved at det blir mulig å bygge 

brygger der det er egna, slik at det oppfordres til bruk av båt på elvene.   

 

Bryggeveilederen ble vedtatt sendt på høring av hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning i august 2013. I april 2014 vedtok formannskapet at ytterligere to lokaliteter 

skulle vurderes med tanke på større bryggeanlegg (blå sone). Veilederen legges nå fram med 

en endring som følge av disse vurderingene, der den blå sona vest for Schjongslunden er 

flytta lenger nord.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen ønsker økt bruk av elvene i Hønefoss. Et ledd i dette er å tillate brygger i 

områder hvor det er forsvarlig. Anleggelse av brygger må være kontrollert, og med hensyn til 

elva og elvebredden i det aktuelle området. 

 

Det er behov for retningslinjer for bygging av brygger i kommunens vassdrag. Når miljø- og 
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arealforvaltningen mottar søknader og henvendelser om brygger, foreligger det i dag ikke 

retningslinjer å vurdere på bakgrunn av. Dette kan ha ført til at en ikke har sett 

sammenhengene i et område slik at saker har blitt behandla uten hensyn til andre saker i 

geografisk nærhet eller at byggesaker er avslått unødig. Det kan også ha ført til ulik 

behandling av henvendelser.  

 

Bryggeveilederen som legges fram for vedtak er geografisk avgrensa til å gjelde Randselva 

og Storelva der de renner gjennom Hønefoss. Det er et mål å lage retningslinjer for alle 

vassdrag i kommunen på sikt. 

 

I bryggeveilederen er elvene delt opp i ulike soner etter hvor egna områdene er for brygger. 

Noen steder i elvene er det ikke egna for brygger, noen steder kan det være aktuelt med enkle 

brygger og andre steder kan det være mulig å ha større anlegg som småbåthavner, 

gjestebrygger eller bade- og fiskebrygger. De viktigste kriteriene for å vurdere et område er 

elvas strøm og vannføring, tilgjengelighet og grad av terrenginngrep. I sone 1 er det ikke 

tillatt å bygge brygger, i sone 2 er det egna for mindre brygger og i sone 3 er det egna for 

større bryggeanlegg, slik som badebrygger, gjestebrygger og småbåtanlegg.  

 

Innenfor de ulike sonene er det ulike krav til saksbehandling. For mindre brygger og anlegg 

vil en byggesak være tilstrekkelig. For større anlegg vil det være nødvendig med en 

reguleringsplanprosess. 

 

Bryggeveilederen definerer ulike bryggetyper. Det skilles mellom forskjellige typer brygger 

basert på bruk, antall båtplasser og utforming.  

 

En rekke prinsipper forklares i veilederen. Disse skal være veiledende i saksbehandlinga, 

sammen med sonene og eksempel på utforming av brygger. Blant disse er ønsket om å unngå 

privatisering av vannkantene, at bryggene ikke skal være sjenerende og at en ikke ønsker 

mange små brygger, men heller å samle flere båter i et større anlegg. Det er viktig å ha fokus 

på allmennhetens interesser og sikkerhet på elva. 

  

Bryggeveilederen er retta mot byggesaksbehandlere for støtte i saksbehandlinga og mot 

publikum for støtte i søknadsprosessen. 

 

Bryggeveilederen avklarer ikke fullt ut når det kan påregnes godkjenning eller ikke av 

søknad om byggetillatelse og dispensasjon. Gjennom vedtak, evaluering og arbeid med 

kommuneplan vil kommunens holdning til bygging brygger konkretiseres. 

 

Endringer og vurderinger siden forrige behandling i formannskapet 

Veilederen legges nå fram med endringer som følge av vedtak i formannskapet 22.04.14, sak 

80/14. 
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 Strekningen med sone 3 vest for Schjongslunden er flytta lenger nord, etter 

kommunikasjon med Ragnar Braata og Steinar Larsen. Det andre forslaget, som 

innebar å se på muligheten for tilsvarende sone nord på Benterud, er ikke tatt med 

grunnet strømningsforhold og grunnforhold på stedet. Det er likevel vurdert at det 

skal være mulig å tilrettelegge for fiske herfra. 

 

 Det er lagt til et punkt om at det er eier av brygga som har ansvar for vedlikehold og 

avhending av brygga.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er det i utgangspunktet ikke tillatt å anlegge brygger ved kommunens 

vassdrag. Bryggeveilederen skal innarbeides i ny kommuneplan i forbindelse med pågående 

revisjon av gjeldende plan. Det skal legges inn eget arealformål for områdene som omfattes 

av soner hvor brygger tillates. Formålet som foreslås brukt er pbl § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern 

av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone», med underformål «natur- og 

friluftsområder». Til dette formålet kan det gis bestemmelser etter pbl § 11-11, som blant 

annet åpner for bestemmelser om at annen bebyggelse kan tillates gjennom behandling av 

enkeltvise søknader når formål, omfang og lokalisering er angitt.   

 

Følgende bestemmelse foreslås tilknytta formålet: 

«Brygger tillates bygd etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For brygger med 

mer enn to båtplasser eller flate større enn 1,8 m x 4 m
 
kreves reguleringsplan. Ved 

behandling av byggesøknader eller i reguleringsplanprosessen skal prinsippene i 

bryggeveilederen følges.»  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 19.08.13, sak 94/13, at 

utkast til bryggeveileder sendes på høring til aktuelle myndigheter og 

interesseorganisasjoner.   

 Formannskapet vedtok i møte 22.04.14, sak 80/14, at to nye lokaliteter for større 

bryggeanlegg skulle vurderes, samt at ansvar for vedlikehold og avhending skulle 

fastsettes i bryggeveilederen.  

 

Høringsperiode og innkomne innspill 

Høringsutkastet ble sendt ut 30.09.13 per brev og arbeidet ble annonsert i Ringerikes blad 

28.09.13. Frist for innsending av innspill var 04.11.13. Det kom inn ett innspill. Dette er 

vedlagt. Nedenfor er innspillet oppsummert og kommentert:  

 

Innspill fra EB Kraftproduksjon, datert 30.10.13 

Etterlyser at bryggeveilederen omtaler store flommer, med forbehold om at det allerede står 

det da avsender kun har skumma gjennom utkastet. Ønsker lykke til med prosjektet.  
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Rådmannens kommentar: 

Flommer var kun nevnt i forbindelse med at sommerbrygger ikke må ha kvalitet som tåler 

flom da de ikke skal ligge ute i flomsesongen. Basert på innspillet er det lagt til at 

helårsbrygger må tåle å ligge ute hele året, også i flomperioder.  

 

 

Vedlegg 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

1. Bryggeveileder Ringerike kommune – deler av Randselva og Storelva 

a. Detaljkart soner Eikli – Petersøya 

b. Detaljkart soner Petersøya – Hovsenga 

c. Stabilitetsvurdering faresone Støaveien – befaringsrapport Storelva og 

Randselva, NGI, datert 26.11.09* 

2. Protokoll fra behandling i formannskapet 22.04.14, sak 80/14* 

3. Referat fra oppfølgingsmøte med Ragnar Braata i etterkant av formannskapets vedtak 

i 22.04.14* 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Endring av forskrift om gebyrer for tilsyn på avløpsanlegg  

 

Arkivsaksnr.: 14/227   Arkiv: M45  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til utkast til forskriftsendring og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25 nr 1050).  

2. Endringsforskriften sendes på offentlig høring med seks ukers frist. 

 

 

Sammendrag 
Kommunestyret vedtok i sak 143/14 (arkivsak 14/227-8) at det skal tas sikte på å innføre 

årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg. Samtidig ble det vedtatt oppstart på revisjon av 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn – nr 1050, for at kommunen lovlig skal kunne ta årlig gebyr. 

På bakgrunn av dette har rådmannen lagd forslag til endringsforskrift, og vi foreslår at denne 

sendes på offentlig høring med seks ukers høringsfrist. 

 

Innledning / bakgrunn  
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg etter forurensningsloven.  

Det er vedtatt å ta gebyr på selvkostnivå for dette arbeidet. Fra tilsynsarbeidet startet opp i 

2011, er det tatt gebyr for hvert enkelt tilsyn i etterkant av tilsynet. Dagens tilsyn på mindre 

avløpsanlegg utføres utelukkende av kommunale ansatte, og dette gjør det vanskelig å oppnå 

både selvkostbalanse og den vedtatte tilsynsfrekvensen (ca hvert 5. år). Vi ser også at 

gebyrene som tas kan variere fra år til annet, og at det kan bli store forskjeller på gebyrets 

størrelse.  

 

Dersom det innføres årlig gebyr, vil kommunen få handlingsrom til å øke tilsynstakten 

betraktelig. Kommunen har fått tilbud fra kommunal slamtømmer for gjennomføring av tilsyn 

i kombinasjon med tømming av anleggene. Dersom kommunen sier ja til dette, vil det bli 

gjennomført mange flere tilsyn i året enn i dag. Årlig tilsynsgebyr medfører også at eiere av 

anleggene vil betale likt beløp. Da har også kommunen mulighet til lettere å justere gebyrets 

størrelse hvis det betales for mye/for lite.  

 

For mer informasjon om bakgrunnen for å innføre årlig gebyr viser rådmannen til vedlagte 

saksframlegg fra da saken var sist oppe til politisk behandling. 
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Beskrivelse av saken 
Kommunestyret vedtok i sak 143/14 (arkivsak 14/227-8) at det skal tas sikte på innføre årlig 

tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg. Det ble også i samme sak vedtatt oppstart av (Forskrift 

om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn – nr 

1050) som er hjemmelsgrunnlaget for at kommunen kan ta gebyr for tilsyn. 

 

Rådmannen har sendt melding om oppstart til lørdagsannonsen i Ringblad. Fristen var 

20.4.2015. Det er ikke kommet inn noen merknader til varslet.  

 

Juridiske forhold  
Vedlagt til dette saksframlegget er dagens versjon av forskriften sammen med rådmannens 

utkast til forskriftsendring.  

 

Rådmannen foreslår å endre § 3 i forskriften ved å ta inn følgende nye setning:  

«Tilsynsgebyret betales årlig for alle eksisterende avløpsanlegg som omfattes av 

Forurensningsforskriften kapittel 12».  

 

Tidspunkt for gjennomføring 

 

Før vi kan innføre ordning med årlig tilsynsgebyr, må det på plass en IT-løsning for 

rapportering fra tilsynet tilsyn, i tillegg til en inngåelse av avtale mellom  kommunen og 

slamtømmer. Dette regner rådmannen med at vil være på plass i løpet av 2015, slik at årlig 

tilsynsgebyr vil gjelde fra 2016. Rådmannen tror det er mest hensiktsmessig å fakturere 

tilsynsgebyret på tredje betalingstermin (september). Dette er fordi gebyr for vann/avløp og 

feiing blir fakturert på henholdsvis første og andre termin. Dagens kontrakt mellom Ringerike 

kommune og Ringerike Septikservice gjelder til mai 2017.  En ny avtale med slamtømmer for 

tilsyn vil mest sannsynlig bli et vedlegg til eksisterende kontrakt. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
- Kommunestyret vedtok i sak 143/14 (arkivsak 14/227-8) at det skal tas sikte på 

innføre årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg. 

 

- Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i 

Ringerike kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS. 

Forskriften ble senere endret i 2012 hvor gebyr for forurenset grunn ble inkludert, 

vedtatt som sak 85/12 i HMA, sak i FS 139/12 og sak 86/12 i kommunestyret.  

 

Økonomiske forhold  
Omlegging til årlig tilsynsgebyr vil medføre større økonomisk forutsigbarhet både for 

kommunen og innbyggerne. Forrige gang saken var til politisk behandling ble det vedtatt å ta 

sikte på å innføre et årlig tilsynsgebyr på kr 555,-. 

Sammenlignet med andre kommuner som tar årlig gebyr for tilsvarende tilsyn, er dette et 

middels høyt kostnadsnivå.   

 

Behov for informasjon og høringer 
Siden denne gebyromleggingen vil omfatte om lag 4500 private anleggseiere, er det viktig å 

sende informasjonen ut på en bred høring. Rådmannen har vurdert at det derfor er mest 



  Sak 36/15 

 

 Side 29   

 

hensiktsmessig å informere om høringen i Ringblad, i tillegg til på kommunens hjemmeside 

og på Facebook. Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg settes til seks uker.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak om at det tas sikte på å innføre årlig tilsynsgebyr 

på kr 555,- for mindre avløpsanlegg (se sak143/14, arkivsak 14/227-8). 

Det ble også i samme sak vedtatt oppstart av (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og 

tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn – nr 1050) som er hjemmelsgrunnlaget 

for at kommunen kan ta gebyr for tilsyn.  

Rådmannen er fortsatt av den oppfatning av at årlig tilsynsgebyr vil gi flere fordeler, hvor 

den største er bedre forutsigbarhet for kommunen og innbyggerne.  

Rådmannen har laget forslag til endring av forskriften hvor omlegging til årlig gebyr er tatt 

inn i lovteksten, og foreslår at denne sendes ut på offentlig høring med seks ukers 

høringsfrist.  

 

Vedlegg 
- Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og 

forurenset grunn – nr 1050 

- Forslag til endringsforskrift  

- Saksframlegg (arkivsak 14/227-3): «Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre 

avløpsanlegg til årlig gebyr 

- Saksprotokoll 

 

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, 21.04.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.  

 

Arkivsaksnr.: 14/265   Arkiv: PLN 386  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.05.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende 

planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen – 

Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 

29.06.1995. 

 

 

Sammendrag 
Planforslaget fremmes for å løse trafikale utfordringer i det særlig ulykkesbelastede 

Hønenkrysset. Området planen omfatter er komplisert med sterke jordbruks, landskaps og 

kulturhistoriske interesser i tillegg til stor trafikk. Det er jobbet med å finne kompromisser 

som ivaretar de ulike interessene og trafikksikkerheten for både myke og harde trafikanter. 

Det tas sikte på en rask iverksetting av tiltaket med start av utgravning av registrerte 

kulturminner i 2015. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av trafikksikkerhets-

aspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler av døgnet store 

problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta venstresvingebevegelser fra 

Fv241 i retning Oslo, men også venstresving fra Hønefoss retning Fv241 er problematisk. 

Det har vært mange ulykker med mindre personskader i krysset. I tillegg har det vært mange 

ulykker med materielle skader. 

For dette prosjektet er det satt følgende effektmål: 

o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta 

venstresvingbevegelser. 

o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av 

bussholdeplasser og gang- og sykkelveg som knyttes sammen med eksisterende 

kulvert for trygg kryssing av E16. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Forslaget til reguleringsplan "E16-Hønenkrysset er utarbeidet av Statens Vegvesen med 

hjemmel i Plan og Bygningsloven § 3-7. Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av 

oppstartsvarsel, utarbeider høringsforslag og er ansvarlig for å legge planforslaget ut til 

høring og offentlig ettersyn. Kommunen er i slike saker høringspart. Ringerike Kommune 

sendte inn politisk og administrativ høringsuttalelse ved offentlig ettersyn. Politisk ble det 

presisert at Hovedkomiteen var spesielt opptatt av at sikkerheten til myke trafikanter ivaretas. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien munner ut i E16 Osloveien. 

Trafikk fra fv.241 har vikeplikt. Det er stor trafikkmengde i krysset (Årlig Døgntrafikk-ÅDT 

ca15 000 på E-16 og 5200 på fv.241) 

I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av 

Hønenkrysset. Alvorligste skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15 

personer. 

 

Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. Gang- 

og sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for dagens 

Hønenkryss.  

I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til 

sammen fire holdeplasser.  

 

Området planen omfatter er et svært viktig område, både kulturelt, historisk, estetisk og 

landbruksmessig. Planforslaget innebærer omdisponering av svært verdifullt jordbruksareal 

som i dag er del av Norges største eplehage. 

 

Planen forsøker å rette opp forholdene for kjørende, myke trafikanter og kollektivtrafikk 

gjennom etablering av rundkjøring med omkringliggende nye gang/sykkelveier og 

busslommer. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 
Planforslaget medfører endring av eksisterende planer nr.236 GS Hønen –Åsavegen, vedtatt 

29.09.1994 og 267 GS Hønen-Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995. Planforslaget tar sikte på å 

knytte seg til eksisterende anlegg bygget etter disse planene og anses ikke å komme i konflikt 

med dem. 

 

Endringer etter forslag til offentlig ettersyn 
Planforslaget er endret ved at registrerte kulturminner er tatt inn i plankartet. Det er også 

gjort endring ved at forslag til kombinert formål ved Hønen Handel er endret til at gjeldende 

føringer i kommuneplanen skal videreføres. 

Kartet er også oppdatert med siktlinje og presisering av tillatt kjørebevegelser i 

driftsatkomster. Busslommen som lå på avkjøringsrampa til Hadelandsveien (fv.241) er 

fjernet i nytt forslag. Begrunnelsen for dette er at det i møter med bussaktør fremkom at 
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behovet var lite samtidig som busslommen kan skape tvil om hvor man skal stille seg for å ta 

buss til Haugsbygd. Med forslaget som legges frem må eventuelle busser som skal inn på 

Hadelandsveien kjøre om rundkjøringa for å betjene passasjerene. 

Holdeplass på nordsiden av E16 er i plankartet endret ved at areal til sykkelparkering er tatt 

inn. 

Bestemmelsene er oppdatert og endret for å ivareta hensynet til støy, kulturminner, 

sykkelparkering og rekkefølgekrav. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.05.2014 – 26.06.2014. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg sammen med uttalelser til begrenset 

høring av planforslaget. 

Som følge kulturminneregistreringer samt endring av formål som omfatter Hønen Handel ble 

det nødvendig å gjennomføre en begrenset høring av planforslaget. Høringen ble gjennomført 

i perioden 22.12.2014-20.02.2015. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 
 

Forholdet til overordnede planer 
 Områdene som reguleres er i overordnede planer avsatt til vegkryss, gangvei og LNF-R. 

Kommuneplanens bestemmelser krever at det utarbeides reguleringsplan med 

landskapsanalyse før det tillates nye byggetiltak ved Norderhov kirke. Det anses at 

reguleringsforslaget ikke utløser dette kravet, men det er likevel et signal om at innpasning av 

prosjektet må vies spesiell oppmerksomhet. 

 
Jordlova 

Totalt medfører planforslaget en omdisponering av dyrka areal på ca 12 dekar, hvorav ca 

2dekar skal nyttes til midlertidig anleggsområde og tilbakeføres når anleggsarbeidene er 

ferdigstilt. Det permanente arealbeslaget blir dermed ca 10dekar. Områdene som 

omdisponeres er del av eplehagen og tilhører noe av de mest produktive områdene på 

Ringerike. Det er gjort et omfattende arbeid av Statens vegvesen for å plassere 

driftsatkomster i samråd med grunneier. Målet har vært å gi best mulige forutsetninger for en 

effektiv atkomstløsning som tillater effektiv drift av arealene. 

Til tross for de klare negative konsekvensene for landbruket anser rådmannen at situasjonen i 

dagens kryss er så negativ, både trafikksikkerhetsmessig og i forhold til kapasitet, at 

arealbeslaget må aksepteres. Det har i en årrekke blitt jobbet med ulike kryssløsninger og 

tidligere forslag som har ligget nærmere dagens kryss og medført mindre arealbeslag har 

dessverre ikke vært mulig å løse trafikksikkert grunnet høybrekket og sikten på stedet.  

 

Naturmangfoldloven 
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Områdene som berøres av planen er i dag nyttet til vei eller dyrket mark. Tiltaket er utredet i 

forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8 

– 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige kartdatabaser og 

befaringer. Artsdatabanken viser ingen prioriterte arter innfor planområdet. Naturbase viser 

området som fulldyrka jord. Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-

prinsippet vurderes derfor som oppfylt. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 

 Frigivelse og utgraving av kulturminner betinger vedtatt plan for området kulturminnene 

befinner seg i. 

 

Økonomiske forhold 
Det er ikke kjent at anlegget vil medføre økte kostnader for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlegg 4. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at forslaget ikke løser en del forhold vedrørende myke trafikanter, 

kollektivtrafikk og arealbruk på en ideell måte, men at det i forslaget er gjort en del 

kompromisser for å få til en så god løsning som mulig. Planområdet berører mange sterke 

interesser og det er utfordrende å finne gode løsninger.  

Forslagstiller har hatt stort fokus på å finne løsninger som tillater en effektiv drift og atkomst 

for tilliggende jordbruksarealer som berøres av planen. Beslaget av jordbruksareal er i seg 

selv uheldig, men foreslått løsning antas ikke å forverre driftsmulighetene i vesentlig grad. 

Det ble i høringen gitt sterke føringer om at myke trafikanter skulle ivaretas spesielt. 

Rådmannen anser at forslaget som fremmes ikke gir en ideell situasjon for myke trafikanter. 

Særlig anses avkjøringsrampa fra E16 til Hadelandsveien som problematisk. Vegvesenet har 

begrunnet ønsket om å beholde avkjøringsrampen med at det vil gi luker som bedrer 

avkjøringsforholdene i rundkjøringen fra Hadelandsveien i retning Hønefoss. 

Avkjøringsrampa vil også kunne bidra til å bedre kapasiteten i rundkjøringa noe som kan gi 

mindre stans i bakken opp mot rundkjøringa på særlig trafikkerte dager. 

For å bedre forholdene for myke trafikanter legger planforslaget opp til opphøyede 

tilrettelagte og belyste krysningspunkt. Det legges ikke opp til å etablere gangfelt med striper. 

Avkjøringsrampen fra E16 reduserer muligheten for å få området til å fremstå som en del av 

bakenforliggende kulturlandskap. Forslaget som legges frem inneholder imidlertid 

illustrasjon av grøntområder og krav om plan for ytre miljø for å ivareta estetiske hensyn. Det 

vil i det videre arbeidet være viktig å se utformingen og estetisk uttrykk i sammenheng med 

området. Rådmannen forventer at Vegvesenet viderefører sin dialog med riksantikvaren for å 

sikre at utformingen ikke bare blir estetisk bra men også passer inn i omgivelsene. 
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Planforslaget tar sikte på å løse et av de mest belastede kryssene i kommunen. Det har i over 

et tiår blitt jobbet med å se på løsninger for å bedre forholdende og rådmannen ser forslaget 

som fremmes som en god kompromissløsning. Det er tidligere beregnet at selv med bygging 

av ny E16 vil trafikken i dette krysset i fremtiden bli så stor at det vil være behov for tiltak. 

Ringerike kommune har ved gjentatte anledninger bedt om at det sees på en løsning for 

krysset og rådmannen ser svært positivt på at Statens vegvesen har løftet saken og fremmet 

forslag til detaljregulering. 

Inntil videre vil området være del av skoleveien for elever ved Kirkeskolen. Rådmannen 

anmoder derfor om tett oppfølging av situasjonen i perioden etter bygging av krysset for å 

avdekke og utbedre eventuelle usette faremomenter som ikke har kommet fram i 

reguleringsprosessen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at detaljregulering 0605_386 

E16 Hønenkrysset vedtas.  

 

Saksdokumenter 

 

1.  Plankart 0506_386, målestokk, merket ”2.gangsbehandling” 

2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling” 

3.  Planbeskrivelse datert 23.02.2015 

4.  Illustrasjonsplan 

5.  Illustrasjon av bevegelsesmønster myke trafikanter 

6.  Illustrasjon av terrengbehandling/beplantning 

7.  Sammendrag av høringsuttalelser  

1.  Høringsforslaget; plankart  

2.  Høringsforslaget planbeskrivelse med tilhørende bestemmelser 

3.  Saksframlegg til politisk uttalelse, HMA. 

4.  Saksprotokoll til politisk uttalelse, HMA 05.06.2014, sak 72/14 

5.  Reguleringsplan nr 236, G/S Hønen - Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 (gjeldende/tidligere 

plan)* 

6.  Reguleringsplan nr 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995 (gjeldende/tidligere 

plan)* 

7.  Høringsuttalelser offentlig ettersyn ** 

 Fylkesmannen i Buskerud 24.06.2014 

 Buskerud Fylkeskommune 25.06.2014 

Ringerike kommune  26.06.2014 

Ringvold Frukthage v/Petter Strande 23.06.2014 

Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole,v/Fredrik C. Hildisch 15.05.2014 

Johan Borgnes 30.04.2014 

8.  Høringsuttalelser begrenset ettersyn** 

Riksantikvaren 09.02.2015 

Buskerud Fylkeskommune, 16.02.2015 

Fylkesmannen i Buskerud, 19.02.2015 

Ringerike kommune, 23.02.2015 

9.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser.* 

10. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 
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*Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og finnes på kommunens hjemmesider. 

Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse. 

** Vedlegg er del av saken som i tråd med planprosess etter PBL§3-7 er håndtert av Statens 

vegvesen. Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/2744 07.04.2015 DS BYG 129/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 56/311 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 56/311 - Bassengveien 1 

 

15/2762 08.04.2015 DS BYG 132/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 105/6 

  

Riving av eksisterende bygg og oppføring av erstatningsbolig Gnr/bnr 105/6 - 

Gamle Ringkollveien 100 

 

15/3168 08.04.2015 DS BYG 133/15 R/TEK/BERLE

 GNR 278/72 

  

Utvidelse av bolig - Garasje - Riving av uthus Gnr/bnr 278/72 - Vestre Ådal 360 

 

15/3264 10.04.2015 DS BYG 135/15 R/TEK/BERLE

 GNR 50/1 

  

Tilbygg - bolig Gnr/bnr 50/1 - Kilealleen 29 

 

15/3039 13.04.2015 DS BYG 136/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 274/389 

  

Bygging av enebolig med hybelleilighet Gnr/bnr 274/389 - Røsslyngveien 2 

 

15/3057 13.04.2015 DS BYG 138/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 318/417 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/417 - Hofgaards gate 4 

 

15/3269 14.04.2015 DS BYG 139/15 R/TEK/BERLE

 GNR 56/328 

Evy Sung Husevåg  

Fasadeendring Gnr/bnr 56/328 - Bassengveien 11 

 

15/3253 14.04.2015 DS BYG 140/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 1/16 

  

Bolig Gnr/bnr 1/16 - Askveien 115 

 



15/3298 16.04.2015 DS BYG 144/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/168 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/168 - Tørrhjulfaret 28 

 

15/3268 16.04.2015 DS BYG 145/15 R/TEK/BERLE

 GNR 244/3,46,426,372 

  

Opparbeidelse av infrastrukturen - riving Gnr/bnr 244/3,46,426,372 - 

Vikersundveien 124 

 

15/3303 20.04.2015 DS BYG 146/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 103/298 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 103/298 - Hemskogveien 13 

 

15/3274 20.04.2015 DS BYG 148/15 R/TEK/BERLE

 GNR 276/14 

Thomas H Gullhaug  

Riving av uthus og oppføring av garasje Gnr/bnr 276/14 - Åsterudveien 2 

 

15/3307 21.04.2015 DS BYG 149/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/167 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/167 - Tørrhjulfaret 26 

 

15/3592 22.04.2015 DS BYG 154/15 R/TEK/MANO

 GNR 148/115 

  

Midlertidige skolepaviljonger Gnr/bnr 148/115 - Sokna skole 

 

15/2296 22.04.2015 DS BYG 156/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 39/49 

Martin Amundsen  

RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS OG OPPFØRING AV NY GARASJE 

GNR/BNR 39/49 - ENGENS VEI 2 

 

15/3518 22.04.2015 DS BYG 157/15 R/TEK/BERLE

 GNR 47/237 

Stig Sunde  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 70 

 

15/3616 22.04.2015 DS BYG 158/15 R/TEK/MANO

 GNR 80/89 

Knut Helge Midtbø  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 80/89 - Holleia 

 

14/3804 08.01.2015 DS  12/15 R/TEK/MANO GNR 39/211 

  

Søknad om rammetillatelse for oppføring av boliger Gnr/bnr 39/211,68 - Benterud 



 

15/2491 16.03.2015 DS  97/15 R/TEK/AEMYH GNR 89/293 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/293 - Almemoen 72 

 

15/2390 24.03.2015 DS  122/15 R/TEK/AEMYH GNR 161/84 

Karsten Bråten  

Rehabilitering samt utvidelse av inngangsparti og eksisterende terrasse Gnr/bnr 

161/84 - Maurstien 32 

 

15/3022 26.03.2015 DS  124/15 R/TEK/HALA GNR 47/245 

Beate Elsrud  

Bygging av overbygg til platting Gnr/bnr 47/245 - Østmoveien 34 

 

14/496 26.03.2015 DS  125/15 R/TEK/AEMYH GNR 271/8-57 

Romas Ambrasas  

Gnr. 271/8-57 - Hensveien 118 - Tilbygg  

 

15/2595 26.03.2015 DS  126/15 R/TEK/BERLE GNR 102/106 

Thor Gunnar Tangen  

Endring av tillatelse til skogshusvære GNR/BNR 102/106 - THOENGT 110 

 

15/2549 27.03.2015 DS  127/15 R/TEK/HALA GNR 244/438 

  

Opparbeidelse av infrastruktur Gnr/bnr 244/438 - Nedre Fegri 

 

15/2378 30.03.2015 DS  128/15 R/TEK/HALA GNR 75/7,9 

Tor Ellefsen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 75/7,9 

 

14/4342 07.04.2015 DS  130/15 R/TEK/MANO GNR 38/75 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 38/75  - Osloveien 4 

 

15/2981 07.04.2015 DS  131/15 R/TEK/BERLE GNR 137/9 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 137/9 - Linnerudveien 47 

 

15/3295 13.04.2015 DS  137/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 80/13 

  

Grensejustering Gnr/bnr 80/13 

 

14/1449 15.04.2015 DS  141/15 R/TEK/MANO GNR 38/148 

  

Gnr. 38/148 - Kartverksveien 11 - Tilbygg - Rammetillatelse  

 

14/1902 15.04.2015 DS  142/15 R/TEK/MANO GNR 38/145,181 

  

Gnr. 38/145,181 - Hvervenmoen - Oppføring av handelsbygg  

 



15/3185 15.04.2015 DS  143/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 318/448 

  

Deling av eiendom Gnr.318/448 - Arnemannsveien 1 

 

15/2593 21.04.2015 DS  150/15 R/TEK/MANO GNR 39/131 

  

Søknad om lager GNR/BNR 39/131 - DRONNING ÅSTAS GATE 14 

 

15/3710 21.04.2015 DS  151/15 R/TEK/INGRIS GNR 167/16 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 167/16 - Tranbyveien 11 

 

14/599 22.04.2015 DS  152/15 R/TEK/MANO GNR 318/445 

  

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

 

15/1686 22.04.2015 DS  155/15 R/TEK/BOLA GNR 318/330 

  

Varsel om vedtak, registrering som særskilt brannobjekt - Flerbrukshallen  

 

15/3062 23.04.2015 DS  160/15 R/TEK/INGRIS GNR 63/30 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 63/30 - Soknedalsveien 114 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 1 

Trafikkrådet 
 

Møtested: Leseværelset   

Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00 – 10.30 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn  Forfall  Møtt for 

Leder        John Andreas Bakken   

Nestleder        Ole Johan Andersen   

Medlem      Knut Nyhus 

Medlem                          Svein Gundersen 

Medlem                          Anne Trine Høibakk  FO 

Medlem      Per Tveter    Ikke møtt 

Medlem      Reidar Olsen 

Medlem                 Roger Sørslett 

Medlem                 Geir Svingheim 

Medlem                           Audun Haugerud                          FO 

Varamedlem                   Kjell Eric Andersen     Anne Trine Høibakk 

Varamedlem                   Stine Byfuglien                                                    Audun Haugerud 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 1/15 

til og med sak   7/15 

 

 

PRIORITERING GANG/SYKKELVEIER I RINGERIK E 

KOMMUNE Trafikkrådet ber om status i neste møte 14. april 2015. 
 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

John Bakken (sign.) 

leder 

 

   

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Ingebjørg Flatin
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

1/15 15/1884   

 Godkjennelse av møteprotokoll – Møte 00.03.2015 

 

2/15 14/1924   

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn  

 

3/15 15/1498   

 Skolevei Monserud  

 

4/15 15/439   

 Vegkryss - Øvre veien gård  

 

5/15 14/2951   

 Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

6/15 14/2955   

 Trafikksituasjonen i Åsbygda  

 

7/15 14/2936   

 Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 



 

Ringerike kommune 
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Godkjennelse av møteprotokoll – Møte 03.03.2015 

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn  

 

Vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 tas til orientering. 

 

Trafikkrådet ber om at prioritert forslag til nye gang- og sykkelveier tas med og vektlegges, 

spesielt i bynære strøk. Dette med tanke på videre planarbeid og anleggsstart. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra John Bakken (Ap): 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 

 

Trafikkrådet ber om at prioritert forslag til nye gang- og sykkelveier tas med og vektlegges, 

spesielt i bynære strøk. Dette med tanke på videre planarbeid og anleggsstart. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 tas til orientering. 
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Skolevei Monserud  

 

Vedtak: 

 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Vegkryss – Øvre Veien gård  

 

Vedtak: 

 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Behandling: 

 

Leder John Bakken  har vært på befaring (observasjon) 20.01. og 09.02.2015 mellom 

 kl. 07.30 – 08.20. Dette er som innsender hevder et særs farlig krysningspunkt. 

 

Trafikkrådet ber vegvesenet opparbeide gangvei (eventuelt bankett) ca 90 m.fra veien som 

kommer ut i Soknaveien til den møter noe som er antydet og skulle være en overgang for 

fotgjengere. Denne oppmerking er tvilsom og mangler skilting. 

 

Forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

Vedtak: 

 

Det anlegges ett 20 meters langt fortau mellom Ruaveien/krysningspunkt E 16. Tegninger er 

laget. Avtale med grunneier skal også på plass.  

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Behandling: 

 

 

Det anlegges ett 20 meters langt fortau mellom Ruaveien/krysningspunkt E 16. Tegninger er 

laget. Avtale med grunneier skal også på plass.  

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Trafikksituasjonen i Åsbygda  

 

Vedtak: 

 

Vegvesenet foreslår tiltak gjennomføres i 2016. 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

Behandling: 

 

Vegvesenet foreslår tiltak gjennomføres i 2016.  

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 

Vedtak: 

 

Saken oversendes leder for teknisk tjeneste,/Roger Sørslett, for eventuelt salg. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp) som ble enstemmig vedtatt: 

 

Saken oversendes leder for teknisk tjeneste, Roger Sørslett, for eventuelt salg. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak.  

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

Direktoratet for mineralforvaltning  

med Bergmesteren for Svalbard  

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1015-10 7108/15 PLN 344  24.03.2015 

 

HØRING AV SØKNAD FRA SVELVIKSAND AS OM DRIFTSKONSESJON FOR 

KILEMOEN - UTTALELSE 

 

Bakgrunn for uttalelsen 

Vi viser til høringsbrev datert 19.02.2015. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle interne 

i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill: Miljøretta helsevern, 

forurensningsmyndigheten, landbrukskontoret og Teknisk forvaltning Utbygging. Teknisk 

forvaltning Utbygging har gitt innspill når det gjelder forholdet til Ringerike vannverk.  

 

Planstatus 

Kommuneplan 

Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007.  

Reguleringsplan 

Området er per i dag ikke regulert, men reguleringsplan er under utarbeidelse. 

Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble 1. gangsbehandla i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning 09.03.2015. Planen er på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 

04.05.2015. Dere har mottatt et eget brev med varsel om dette tidligere.  

Hensikten med planarbeidet er å sikre sand- og steinressurser, gi rammer for drift av uttaket, 

ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre gjennomføring av tiltak for å dempe 

konsekvenser av uttaket.  Foreslåtte reguleringsformål er råstoffutvinning og 

vegetasjonsskjerm. Det er gitt bestemmelser om revegetering av skråninger og 

vegetasjonsskjermer.  

 

Betydning for verdiskaping og næringsutvikling 

Per i dag er det 13 ansatte knytta til sandtaket på Kilemoen. Uttaket er imidlertid en viktig 

bedrift som gir grunnlag for en rekke tilknytta bedrifter i området. Det er flere virksomheter i 

umiddelbar nærhet av sandtaket som er direkte arvtakere av sandtakets produkter og som drar 

fordel av beliggenhet nær sandforekomsten. Uten framtidig drift av sandtaket kan disse 

virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.  

 

Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser 

Ringerike vannverk 

Planområdet for Kilemoen sanduttak grenser mot klausuleringssoner for Ringerike vannverk. 

Reguleringsplan for vannverket er under arbeid, og det har vært en forutsetning både i planen 

for vannverket og for Kilemoen sanduttak at sanduttak ikke kommer i konflikt med arealer i 

hensynssoner for Ringerike vannverk. Reguleringsplanene som er under arbeid vil sikre dette.  

I områdereguleringen for Kilemoen sanduttak er det angitt at det kan tas ut masser ned til kote 

145 i område BSM1. I hensynsone IIB for vannverket er det regnet en normal grunnvannstand 
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på kote 147, og med en naturlig grunnvannsstrømning på 0,5% mot sør-sørøst fra 

Begna/Tjorputten. I planområdet for Kilemoen sanduttak ligger grunnvannsnivået på ca kote 

140-142 i nord, og 134-136 i sør. Uttaksnivå må avklares ift. grunnvannstand og beskyttelse. 

Kommunen vil vurdere dette nærmere etter høringsperioden for områderegulering for 

Kilemoen sanduttak.  

I driftsfasen for sanduttaket bør det være en registrering av eventuelle utslipp til grunnen for å 

kunne vurdere evt. tiltak som oppsamling. Blir det satt krav til rapportering og oppfølging av 

utslipp forurensinger i driftskonsesjon? 

 

Friluftsliv 

Deler av området og området rundt er mye brukt til friluftsliv, spesielt orientering. En del av 

området er ikke egna til friluftsliv, pga. eksisterende masseuttak. Støyberegninger viser at all 

bebyggelse, og mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet 

tilknytta sandtaket. Støy vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad. Tiltaket vil få 

stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da et viktig område for friluftsliv på 

sikt går tapt. Arealbruken er avklart i gjeldende kommuneplan, og reguleringsplan som er 

under arbeid.  

 

Etterbruk / tilbakeføring 

Kommunen forutsetter at det settes administrative og økonomiske betingelser for å istandsette 

arealene ved avslutning av driftsfasen. 

Reguleringsplanen tar ikke stilling til hva området skal brukes til etter at masseuttaket er 

avslutta. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 år). Grunneier og 

tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål. Kommunen anser at dette må avklares i 

senere arealplaner, og at det må utarbeides reguleringsplan dersom området skal nyttes til 

utbyggingsformål.   

Kommunen forutsetter at det før fastsetting av bunn uttak i området BSM1 er kontrollert 

grunnvannsnivå under uttaket. Det bør være en umetta sone på 2-3 m under bunn uttak, slik at 

evt. senere nedgraving av anlegg, ledninger og lignende blir liggende over grunnvannstand. 

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i ovenstående er Ringerike kommune positive til søknad om driftskonsesjon, 

og anser at dette sammen med reguleringsplanen vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket.  

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen  

Leder  

 Guro Skinnes 

 Rådgiver 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 
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Ringerike kommune
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3502  Hønefoss

Ringerike kommune - gnr. 163 bnr. 10, 14, 15 og 22. Bergland. Klage på 
vedtak om rammetillatelse.

                                                                VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                     
5. mai 2014.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak mottatt her 26. januar 2015.

Sakens bakgrunn

Saken gjelder søknad om rammetillatelse for gjenoppbygging av bygningsmasse etter brann 
med formål hotelldrift på eiendommen gnr.163 bnr.10, 14, 15, 22 Bergland i Ringerike 
kommune. Tiltakshaver er Befa AS.

Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning innvilget 8. oktober 2012
dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og ga rammetillatelse for gjenoppbygging 
av bygningsmasse etter brann, med formål hotelldrift. Kommunens vedtak ble påklaget av 
naboer i området. Fylkesmannen behandlet klagesaken i vedtak 31.oktober 2013, hvor 
kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra arealformålet ble stadfestet. Vedtaket om 
rammetillatelse ble imidlertid opphevet, grunnet saksbehandlingsfeil.

I brev av 20. november 2013 fra ansvarlig søker ble det anmodet om ny behandling av 
tidligere rammesøknad:
                                                                                                                                                              
“Vi ber om at rammesøknaden slik den forelå fra Roar Jørgensen AS av 04.05.2012, slik den 
foreligger i kommunen, med de omsøkte og godkjente endringer av ansvarsforhold, samt de   
tilleggsopplysninger som fremkommer av brevet av 12.11.13 fra advokat Mæland m/vedlegg
kan behandles på nytt, uten de samme dokumentene må sendes inn en gang til.  Vi ber om at 
de forhold som var uklare for fylkesmannen blir betryggende saksbehandlet denne gangen.”
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På vegne av Befa AS søkte Atelier Grøstad arkitekter AS i brev av 17. januar 2014 om 
dispensasjon fra bestemmelser om avstand til nabogrense fastsatt i plan- og bygningsloven                   
§ 29-4:

“Fasaden mot øst
  Rammesøknaden av 04.05.2012 fra Roar Jørgensen AS forutsetter at den inntrukne 3. etg. 
  på eksisterende bygning skal bygges helt ut til eksisterende fasadeliv mot øst.
  Gjennomsnittshøyde mot øst vil dermed bli ca. 10,3 m, dvs. innenfor fylkesmannens 
  dispensasjon fra 1979. Dersom kommunen mener at dispensasjonen fra 1979 ikke gjelder,
  søkes herved om dispensasjon etter pbl § 19-2 for dette forholdet. Det vises for øvrig til 
  vedlagte redegjørelse fra advokatfirmaet Hjort DA. 
  Det kan også opplyses at det senere i prosessen kan bli aktuelt å revidere prosjektet, slik at
  denne utvidelsen av 3. etg. mot øst utgår. Inntil videre forutsettes likevel utbygging av 3. etg. 
  som planlagt.

  Fasaden mot nord
  Fløyen mot vest skal gjenoppbygges med tilnærmet samme grunnflate som den nedbrente 
  fløyen hadde. Fløyen får samme antall etasjer som tidligere, 2 etg. + underetg. Hjørnet  
  lengst mot nord vil bli trukket litt tilbake, slik at avstanden til nabogrensen blir nærmere 
  4 m. Bygningshøyden på hjørnet lengst nord vil bli ca. 10,3 m. Dette er mer enn det dobbelte 
  av avstanden. Bygningen som brant hadde sitt nordlige hjørne ca. 3,5 m fra grensen.
  På den annen side så foreligger en privatrettslig erklæring fra 1975 fra eier av 163/3, 
  som tillater bebyggelse i avstand til 1 m fra nabogrense. Se vedlagte redegjørelse fra 
  advokatfirmaet Hjort DA.

  På denne bakgrunn søkes det om dispensasjon iht. pbl § 19-2 fra 4 meters kravet, samt fra 
   kravet om at avstanden skal minimum være halvparten av bygningshøyden.”

Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet søknaden om 
dispensasjon og søknad om rammetillatelse i møte 5. mai 2014 hvor det ble fattet slikt vedtak: 

“Hovedkomiteen for miljø- og areal forvaltning viser til søknadene om dispensasjoner,
søknad om rammetillatelse og bruksendring, uttalelse fra regionale myndigheter,  
nabomerknader, tidligere saksfremlegg og vedtak i saken, fylkesmannens vedtak av
31.10.2014 og til rådmannens saksframlegg.

     1. Hovedkomiteen finner ikke å kunne imøtekomme nabomerknader ved å avslå saken,
          men mener at flere av momentene som naboene tar opp ivaretas ved vilkår i saken.
       2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak avstandsreglene i
          plan- og bygningslovens § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene
         ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres.
        Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4, jf. 
          plan og bygningslovens § 19-2 og godkjenner plasseringen som vist på kart.
      3. Hovedkomiteen godkjenner søknad om rammetillatelse for å bygge leilighetshotell i
         henhold til plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på vilkår.
     4. Rammetillatelse gis påfølgende vilkår:
            a. Det er ikke gitt godkjenning til bruksendring til boliger.
            b. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres tilfredsstillende
               vannkvalitet, og det skal foreligge vurderinger basert på hydrogeologiske
              undersøkelser/beregninger, som viser at vannforsyningen ikke i særlig grad
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             medfører senkning av grunnvannstanden.
            c. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge godkjent utslippstillatelse.
          d. Det skal gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for helsebaserte
             tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av
            terrenginngrep kan tillates. Hvis undersøkelsene påviser forurensning, vil
            opprydning etter forurensningsforskriftens kap.2 kreves før bygningsarbeider
           kan igangsettes.
        e. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at
           brannvannforsyningen tilfredsstiller krav i Tekniskforskrift (TEK).
         f. Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge en plan/beskrivelse av
           overvannshåndteringen.
      5. Videre oppfølging av saken, inkl. behandling av søknad om igangsettingstillatelse,
          delegeres til administrasjonen, og legges fram til hovedkomiteen(HMA) til
          orientering”

Vedtaket er påklaget av 10 naboer i området i felles brev mottatt i Ringerike kommune                  
10. juni 2014. I klagen er det fremmet følgende hovedanførsler:

 Bruksendring
Det er ikke naturlig at man gir bruksendring tilbake til hotell pga. tidsperspektivet, 
sammenholdt med mangler på stedet og lite kunstig lokalisering av hotell. (jf. 
Fylkesmannens begrunnelse av 10. juli 2012).

 Klageren finner det svært beklagelig at det ble truffet vedtak om å stryke siste setning
i pkt. 4a i rådmanns forslag til vedtak, noe som åpner for boliger/leiligheter på 
eiendommen. Det foreligger ingen vurdering av konsekvenser av et slikt vedtak.
Forvaltningsloven § 17-1 slår fast et alminnelig prinsipp om at en sak skal være “så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes”. Dette er ikke behandlet tilfredsstillende.

 Det vises dessuten til anførsler i tidligere brev og klager blant annet i brev av 14.
november 2012, samt tilleggsvurderinger datert 5. januar 2013, og innsigelse til varsel 
om bruksendring/rammetillatelse datert 16. april 2014. Planene synes lite realistiske 
og vil ha stor betydning for nærområdet, både med hensyn til næringsgrunnlag og 
trivsel. Det bes om at man ikke tillater bruksendringen på eiendommen. Det må legges
vekt på tidligere erfaringer med hotelldrift, samferdselsårer som blir fjernet, 
eiendommens begrensede areal, øvrig eksisterende næringsvirksomhet i området og 
konseptets innhold.

Det gjøres gjeldende at vedtaket er truffet på sviktende grunnlag og vi påklager med dette
rammetillatelsen i sin helhet.

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune v/Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
i møte 18. august 2014, som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannen har mottatt brev av 25. januar 2015 fra Marit Kristine Nyhus på vegne av 
naboer til Bergland Hotel.
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Fylkesmannen har videre mottatt e-post fra May Elin Maribo av 17. februar 2015 vedlagt to 
tilleggsbrev til klage av 12. november 2014 på kommunens vedtak om igangsettingstillatelse. 
Klage på kommunens vedtak om igangsettingstillatelse er under behandling i kommunen og 
er derfor ikke tema i denne klagesaken.

Fylkesmannens merknader

Oppføring av bygning er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a.
Bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d.

Klagerett og klagefrist
Det er kun de som er part i saken og de som har rettslig klageinteresse som kan påklage 
kommunens vedtak. Det er i denne saken fremmet en felles klage undertegnet av direkte 
tilgrensede naboer og andre naboer i området. Fylkesmannen finner imidlertid ikke grunnlag 
for å foreta en konkret vurdering av om alle som har undertegnet klagen har rettslig 
klageinteresse, men behandler klagene under ett. 

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt av Ringerike 
kommunestyre 29. november 2007, er avsatt til landbruks-, natur- og friluftformål. Tiltaket -
gjenoppbygging for hotelldrift er ikke i samsvar med fastsatt arealformål og er således 
avhengig av dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.

Ringerike kommune ga i vedtak av 8. oktober 2012 dispensasjon fra kommuneplanens 
areaformål for gjenoppføring til hotelldrift. Kommunens vedtak om dispensasjon fra 
arealformålet ble stadfestet av Fylkesmannen i vedtak av 31. oktober 2013. Spørsmålet om 
dispensasjon fra arealformålet for hotelldrift er således endelig avgjort ved tidligere vedtak. 
Fylkesmannen viser til tidligere vedtak og finner ikke grunnlag for å kommentere dette 
nærmere. 

Dispensasjon fra avstand til nabogrense
Det søkt om dispensasjon fra kravet til avstand til nabogrense i plan- og bygningsloven               
§ 29-4.

Det følger av § 29-4 andre ledd at hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, 
skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og 
ikke under 4 meter.

Dispensasjonen for avstandskravet innebærer for fasade øst at avstanden er uendret (4 meter), 
men grunnet en høyere gesims på den fasaden øker avstandskravet til 5,15 meter. Mot nord er 
ny minste avstand ca. 4 meter, tidligere avstand er oppgitt å ha vært ca. 3,5 meter. Kravet til 
avstand fra nabogrense vil også her være 5,15 meter. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra 
planbestemmelser dersom hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
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Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke 
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den 
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene 
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.

I denne saken gjelder det altså dispensasjon fra kravet avstand til nabogrense. Avstandskravet 
i § 29-4 er blant annet begrunnet med branntekniske forhold. Men avstandskravet er også gitt 
for å sikre tilfredsstillende lys og utsiktsforhold for naboer, samt sikre at disse beholder/kan få 
tilsvarende kvaliteter. Planlagt eller påregnelig utnyttelse av nabotomtene/omkringliggende 
areal er også hensyn som ligger til grunn for lovens avstandskrav. 

Eier av naboeiendommen gnr. 163 bnr.1, har i merknader til nabovarsel, datert 2. februar 
2014, uttalt at de skisserte planene foranlediger bekymringer for egen næringsvirksomhet. På 
eiendommen gnr. 163 bnr.1 drives det aktivt husdyrhold, med kuer og sauer. Denne driften 
genererer vanlig landbruksdrift, med støy-, lukt og flueproblemer fra dyr og landbruks-
maskiner. Hotellet vil ligge rett ved det største skifte tilhørende gården, noe som vil forsterke 
problemet opp mot varslet konsept. Det vises videre til at en forandring av fasaden vil gi 
negative konsekvenser for hennes eiendom, dette i forhold til vekst og lysforhold på jordene. I 
perioden bygningen har vært delvis nedbrent, har vekstforholdene på eiendommen vært bedre.  

Avstand til bebyggelsen på naboeiendommen gnr. 163 bnr. 1 er mellom 80 og 100 meter, og 
hensynet til brannsikkerhet vil derfor ikke bli tilsidesatt. Fylkesmannen kan heller ikke se at 
hensynet til lys og utsiktsforhold blir vesentlig tilsidesatt som følge av selve dispensasjon. Når 
det gjelder anførsler om konsekvenser for produksjonen på jordbruksarealene så antar 
Fylkesmannen at en dispensasjon for overskridelse av avstand til nabogrense på 1,15 meter vil 
ha begrenset innvirkning på produksjon på det tilstøtende jordbruksarealet.  

Fylkesmannen finner etter dette og i likhet med kommunen at dispensasjonen fra 
avstandskravet innebærer liten sjenanse/fare for tilgrensende nabo. Da det i denne saken 
gjelder gjenoppføring av tidligere bygningsmasse på eiendommen, med noe endring av 
fasader, vil det være et moment som taler for dispensasjon. Det er videre slik at i saker hvor 
ulempene ved tiltaket er små, legger Fylkesmannen til grunn at det ikke kreves tungtveiende 
grunner for dispensasjon for å kunne gi tillatelse til tiltaket. På denne bakgrunn og etter en 
samlet vurdering legger Fylkesmannen til grunn at fordelene ved å dispensere fra 
avstandskravet til nabogrense er større enn ulempene. 

Vedrørende rammetillatelse
Klagerne viser til at det er meget uheldig at siste pkt i 4 a i rådmannens innstilling ikke ble 
vedtatt ved komiteens behandling i møte 5. mai 2014 hvor det het: “Hovedkomiteen ser ikke 
for seg at en slik søknad vil bli godkjent.” Det hevdes at dette åpner for boliger/leiligheter på 
eiendommen.

Fylkesmannen vil til dette bemerke at det i kommunens vedtak er gitt tillatelse til 
leilighetshotell og ikke noe annet. En eventuell bruk utenfor hotellformålet vil være i strid 
med gitt tillatelse. Ønsker eier å ta i bruk bygningsmassen til boliger forutsetter det ny 
behandling etter plan- og bygningsloven herunder dispensasjon fra kommuneplanens 
arealformål.
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Forurensningsfare har i tidligere brev og klager fra naboer vært et hovedtema. Fylkesmannen 
anser at dette nå er avklart gjennom Ringerike kommunes vedtak av 20. januar 2014 om 
utslippstillatelse på vilkår. Vedtaket ble påklaget av naboer. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak i brev av 20. august 2014 hvor det blant annet heter:

“Den forurensningsfare som det tillatte utslippet vil kunne medføre, er tatt høyde for gjennom 
  vilkårene om prøvetaking. Vannmiljøovervåkingen vil også ta opp i seg tilfeller der 
  Kjosbekken eventuelt ikke er vannførende. Kommunen har gjort tiltakshaver oppmerksom på
at dette kan være tilfelle, og at det da må søkes utslipp på dypt vann med forutgående 

  søknadsprosess.

  Fylkesmannen har etter dette kommet til at kommunens vedtak om å gi utslippstillatelse er 
  innenfor rammene som settes i forurensningsforskriften”

Fylkesmannen viser til ovennevnte og de vilkår som gitt i kommunens vedtak pkt. 4 og har 
ikke merknader ut over dette. Fylkesmannen forutsetter at de vilkår som er gitt følges opp av 
tiltakshaver. Eventuell manglende oppfølging vil medføre at gitt rammetillatelse bortfaller.

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.

Konklusjon
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
seniorrådgiver 

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Marit Kristine Nyhus Landveien 4 3534 SOKNA
Atelier Grøstad Arkitektur AS Merdeveien 1 3676 NOTODDEN
Bjørn og May Elin Maribo Landveien 17 3534 SOKNA
Dag Alfredsen Gamle Hallingdalsveien 37 3534 SOKNA
Leif og Ragnhild Eriksen Landveien 1 3534 SOKNA
Kine Maribo og Tor Kåre Dalen Landveien 9 3534 SOKNA
BEFA AS v/Jan Askeland Gamle Foldnesvegen 116 5353 STRAUME
Kjersti Nyhus Landveien 2 3534 SOKNA
Turid Landsdalen og Øyvind Ørpen Landveien 21 3534 SOKNA
Advokat Ola Mæland
May Elin Maribo



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Trafikkrådet 
 

Møtested: Leseværelset   

Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09:00 – 11.00 

 

Innkalte: 
Funksjon                      Navn  Forfall  Møtt for 

Leder             John Andreas Bakken   

Nestleder            Ole Johan Andersen   

Medlem      Knut Nyhus     

Medlem                          Svein Gundersen 

Medlem                          Anne Trine Høibakk   

Medlem      Per Tveter    Ikke møtt 

Medlem      Reidar Olsen 

Medlem                 Roger Sørslett 

Medlem                 Geir Svingheim 

Medlem                          Stine Byfuglien                                                                   

Varamedlem                 Tore Syse                                                                Svein Gundersen  

 

Merknader: 

 

 

Berammet møte 09.06.2015 utgår. 

Neste møte blir 2. juni 2015. 

Arbeidsmøte fra kl. 09.00 – 11.00 

 vedr.  Trafikksikkerhetsplan i Ringerike 

kommune  

 vedr.   Prioriteringsliste vedr gang-sykkelveier  
Lars Lindstøl fra miljø- og arealforvaltning innkalles til møtet. 

 

 

Behandlede saker:  

 

Fra og med sak 8/15 

til og med sak  13/15 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

John Bakken (sign) 

leder 

 

   

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

8/15 15/1884   

 Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.03.2015  

 

9/15 15/3258   

 Trafikksikkerheten i Hallumsdalen  

 

10/15 15/3419   

 Trafikksikkerheten i krysset Fjellveien - Bålerudveien  

 

11/15 15/3453   

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune  

 

12/15 15/3454   

 Status i plan for gang og sykkelvei  

 

13/15 15/3255   

 Oppfølgingssaker - Trafikkrådet  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

8/15   

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.03.2015  

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 



  

Side 4 av 8 

 

9/15   

Trafikksikkerheten i Hallumsdalen  

 

Vedtak: 

 

FV 171 i Hallumsdalen defineres ikke som særlig farlig skolevei. Elever kan i perioden 

01.04.-01.11. gå til/fra skolen. Selv om veien enkelte steder er i dårlig forfatning, er den ikke 

så dårlig at det medfører risiko eller fare. 

 

I flg. Stine Byfuglien (representant fra Statens Vegvesenet )  vil det bli  gjort 

tiltak/vedlikehold som gang-/sykkelveier (brøyting, vegetasjon). 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

 

FV 171 i Hallumsdalen defineres ikke som særlig farlig skolevei. Elever kan i perioden 

01.04.-01.11. gå til/fra skolen. Selv om veien enkelte steder er i dårlig forfatning, er den ikke 

så dårlig at det medfører risiko eller fare. 

 

I flg. Stine Byfuglien (representant fra Statens Vegvesenet )  vil det bli  gjort 

tiltak/vedlikehold som gang-/sykkelveier (brøyting, vegetasjon). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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10/15   

Trafikksikkerheten i krysset Fjellveien - Bålerudveien  

 

Vedtak: 

 

Roger Sørslett, teknisk følger saken  opp videre 

 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

 

 

Roger Sørslett, teknisk følger saken  opp videre 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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11/15   

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Neste møte blir 2. juni 2015. 

Arbeidsmøte fra kl. 09.00 – 11.00 

• vedr.  Trafikksikkerhetsplan i Ringerike kommune  

• vedr.   Prioriteringsliste vedr gang-sykkelveier  

Lars Lindstøl fra miljø- og arealforvaltning innkalles til møtet. 

 

 

 

Behandling: 
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Status i plan for gang og sykkelvei  

 

Vedtak: 

 

Neste møte blir 2. juni 2015. 

Arbeidsmøte fra kl. 09.00 – 11.00 

• vedr.  Trafikksikkerhetsplan i Ringerike kommune  

• vedr.   Prioriteringsliste vedr gang-sykkelveier  

Lars Lindstøl fra miljø- og arealforvaltning innkalles til møtet. 
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Oppfølgingssaker  

 

Vedtak: 

 

Se vedlegg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADRESSE COWI AS
Hvervenmoveien45
3511 Hønefoss
Norway

TLF +47 02694
WWW cowi.com

DATO 30. mars 2015
SIDE 1/1
REF dosk

PROJEKTNR A025209

Mindre endring av reguleringsplan "GS-Veg Putten – Klekken".

Viser til tidligere korrespondanse i forbindelse med reguleringsplan for Ny GS-veg Putten-
Klekken mellom dere og Statens Vegvesen. På vegne av Statens Vegvesen oversendes
revidert plan i hht tidligere meldte endringer. Det er foretatt følgende endringer under bygge-
plan og utførelse i hht opprinnelig plan:

1. I forbindelse med innløsing av eiendom 102/22, ble det bestemt å føre GS-vegen
langs med Fv241 hele veien istedenfor opprinnelig løsning. Løsningen medførte ny
innkjøring til eiendom 102/7. Her foreligger også en egen byggesak vedrørende ny
adkomstveg fra Hadelandsvegen 303 (Hafnor).

2. Innkjøring Borgergrenda ble flyttet i hht innspill fra Velforening i Borgergrenda.

3. Senterlinje for Fv.241 ble besluttet justert for å unngå mur på strekningen ved etab-
lering av ny GS-veg. Gjelder mellom Klekken og innkjøring Øvre Knausen).

4. Innkjøring Hadelandsveien 371/373 var delvis opparbeidet av grunneiere før opp-
start av prosjektet. Ny avkjøring ble tilpasset denne.

Alle endringer er avklart mot grunneierne som er berørt av anlegget. Kopi av alle kjøpskon-
trakter i forbindelse med grunnervervet mellom Statens Vegvesen og aktuelle grunneiere er
vedlagt denne mail. Vedlegger også Asbuilt tegninger (B og C-tegninger). Er det spørsmål til
endringene, ta kontakt.

Med hilsen

COWI AS

Dordi Skjevling

Prosjektansvarlig

Vedlegg: - Revidert reguleringsplan med bestemmelser (pdf)
- Kopi av kjøpekontrakter /erverv
- Byggetegninger B01, C01, C02, C04, C05 og W00.

Ekstern kopi: - Statens Vegvesen v/ byggeleder Ottar Langehaug

Ringerike kommune

Miljø- og arealforvaltning

Pb. 123

3502 HØNEFOSS

Att: Guro Skinnes

NO 979 364 857 VAT



REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

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

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

15/2324-2 10.03.2015 R/STØ/F71 033 

6561/15  

Møteprotokoll - Møte i Trafikkrådet den 10.03.2015.  

 

14/1015-10 01.04.2015 R/TEK/GUROS PLN 344 

7108/15 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva 

HØRING AV SØKNAD FRA SVELVIKSAND AS OM 

DRIFTSKONSESJON FOR KILEMOEN - UTTALELSE  

 

14/957-25 01.04.2015 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

9035/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Klage på vedtak om rammetillatelse Gnr/bnr 163/10,14,15,22 - Bergland 

 

15/3461-2 15.04.2015 R/STØ/F71 033 

9724/15  

Møteprotokoll - Møte i Trafikkrådet den 14.04.2015.  

 

15/3498-2 24.04.2015 R/TEK/GUROS PLN 305-01 

10838/15 Cowi AS v/Dordi Skjevling 

Melding om delegert vedtak - mindre endring av detaljregulering for Fv241 

Putten-Klekken - Gang-/sykkelveg  

 



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/2744 07.04.2015 DS BYG 129/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 56/311 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 56/311 - Bassengveien 1 

 

15/2762 08.04.2015 DS BYG 132/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 105/6 

  

Riving av eksisterende bygg og oppføring av erstatningsbolig Gnr/bnr 105/6 - 

Gamle Ringkollveien 100 

 

15/3168 08.04.2015 DS BYG 133/15 R/TEK/BERLE

 GNR 278/72 

  

Utvidelse av bolig - Garasje - Riving av uthus Gnr/bnr 278/72 - Vestre Ådal 360 

 

15/3264 10.04.2015 DS BYG 135/15 R/TEK/BERLE

 GNR 50/1 

  

Tilbygg - bolig Gnr/bnr 50/1 - Kilealleen 29 

 

15/3039 13.04.2015 DS BYG 136/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 274/389 

  

Bygging av enebolig med hybelleilighet Gnr/bnr 274/389 - Røsslyngveien 2 

 

15/3057 13.04.2015 DS BYG 138/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 318/417 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/417 - Hofgaards gate 4 

 

15/3269 14.04.2015 DS BYG 139/15 R/TEK/BERLE

 GNR 56/328 

Evy Sung Husevåg  

Fasadeendring Gnr/bnr 56/328 - Bassengveien 11 

 

15/3253 14.04.2015 DS BYG 140/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 1/16 

  

Bolig Gnr/bnr 1/16 - Askveien 115 

 



15/3298 16.04.2015 DS BYG 144/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/168 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/168 - Tørrhjulfaret 28 

 

15/3268 16.04.2015 DS BYG 145/15 R/TEK/BERLE

 GNR 244/3,46,426,372 

  

Opparbeidelse av infrastrukturen - riving Gnr/bnr 244/3,46,426,372 - 

Vikersundveien 124 

 

15/3303 20.04.2015 DS BYG 146/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 103/298 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 103/298 - Hemskogveien 13 

 

15/3274 20.04.2015 DS BYG 148/15 R/TEK/BERLE

 GNR 276/14 

Thomas H Gullhaug  

Riving av uthus og oppføring av garasje Gnr/bnr 276/14 - Åsterudveien 2 

 

15/3307 21.04.2015 DS BYG 149/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/167 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/167 - Tørrhjulfaret 26 

 

15/3592 22.04.2015 DS BYG 154/15 R/TEK/MANO

 GNR 148/115 

  

Midlertidige skolepaviljonger Gnr/bnr 148/115 - Sokna skole 

 

15/2296 22.04.2015 DS BYG 156/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 39/49 

Martin Amundsen  

RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS OG OPPFØRING AV NY GARASJE 

GNR/BNR 39/49 - ENGENS VEI 2 

 

15/3518 22.04.2015 DS BYG 157/15 R/TEK/BERLE

 GNR 47/237 

Stig Sunde  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 70 

 

15/3616 22.04.2015 DS BYG 158/15 R/TEK/MANO

 GNR 80/89 

Knut Helge Midtbø  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 80/89 - Holleia 

 

14/3804 08.01.2015 DS  12/15 R/TEK/MANO GNR 39/211 

  

Søknad om rammetillatelse for oppføring av boliger Gnr/bnr 39/211,68 - Benterud 



 

15/2491 16.03.2015 DS  97/15 R/TEK/AEMYH GNR 89/293 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/293 - Almemoen 72 

 

15/2390 24.03.2015 DS  122/15 R/TEK/AEMYH GNR 161/84 

Karsten Bråten  

Rehabilitering samt utvidelse av inngangsparti og eksisterende terrasse Gnr/bnr 

161/84 - Maurstien 32 

 

15/3022 26.03.2015 DS  124/15 R/TEK/HALA GNR 47/245 

Beate Elsrud  

Bygging av overbygg til platting Gnr/bnr 47/245 - Østmoveien 34 

 

14/496 26.03.2015 DS  125/15 R/TEK/AEMYH GNR 271/8-57 

Romas Ambrasas  

Gnr. 271/8-57 - Hensveien 118 - Tilbygg  

 

15/2595 26.03.2015 DS  126/15 R/TEK/BERLE GNR 102/106 

Thor Gunnar Tangen  

Endring av tillatelse til skogshusvære GNR/BNR 102/106 - THOENGT 110 

 

15/2549 27.03.2015 DS  127/15 R/TEK/HALA GNR 244/438 

  

Opparbeidelse av infrastruktur Gnr/bnr 244/438 - Nedre Fegri 

 

15/2378 30.03.2015 DS  128/15 R/TEK/HALA GNR 75/7,9 

Tor Ellefsen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 75/7,9 

 

14/4342 07.04.2015 DS  130/15 R/TEK/MANO GNR 38/75 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 38/75  - Osloveien 4 

 

15/2981 07.04.2015 DS  131/15 R/TEK/BERLE GNR 137/9 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 137/9 - Linnerudveien 47 

 

15/3295 13.04.2015 DS  137/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 80/13 

  

Grensejustering Gnr/bnr 80/13 

 

14/1449 15.04.2015 DS  141/15 R/TEK/MANO GNR 38/148 

  

Gnr. 38/148 - Kartverksveien 11 - Tilbygg - Rammetillatelse  

 

14/1902 15.04.2015 DS  142/15 R/TEK/MANO GNR 38/145,181 

  

Gnr. 38/145,181 - Hvervenmoen - Oppføring av handelsbygg  

 



15/3185 15.04.2015 DS  143/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 318/448 

  

Deling av eiendom Gnr.318/448 - Arnemannsveien 1 

 

15/2593 21.04.2015 DS  150/15 R/TEK/MANO GNR 39/131 

  

Søknad om lager GNR/BNR 39/131 - DRONNING ÅSTAS GATE 14 

 

15/3710 21.04.2015 DS  151/15 R/TEK/INGRIS GNR 167/16 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 167/16 - Tranbyveien 11 

 

14/599 22.04.2015 DS  152/15 R/TEK/MANO GNR 318/445 

  

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

 

15/1686 22.04.2015 DS  155/15 R/TEK/BOLA GNR 318/330 

  

Varsel om vedtak, registrering som særskilt brannobjekt - Flerbrukshallen  

 

15/3062 23.04.2015 DS  160/15 R/TEK/INGRIS GNR 63/30 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 63/30 - Soknedalsveien 114 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 1 

Trafikkrådet 
 

Møtested: Leseværelset   

Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00 – 10.30 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn  Forfall  Møtt for 

Leder        John Andreas Bakken   

Nestleder        Ole Johan Andersen   

Medlem      Knut Nyhus 

Medlem                          Svein Gundersen 

Medlem                          Anne Trine Høibakk  FO 

Medlem      Per Tveter    Ikke møtt 

Medlem      Reidar Olsen 

Medlem                 Roger Sørslett 

Medlem                 Geir Svingheim 

Medlem                           Audun Haugerud                          FO 

Varamedlem                   Kjell Eric Andersen     Anne Trine Høibakk 

Varamedlem                   Stine Byfuglien                                                    Audun Haugerud 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 1/15 

til og med sak   7/15 

 

 

PRIORITERING GANG/SYKKELVEIER I RINGERIK E 

KOMMUNE Trafikkrådet ber om status i neste møte 14. april 2015. 
 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

John Bakken (sign.) 

leder 

 

   

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Ingebjørg Flatin
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

1/15 15/1884   

 Godkjennelse av møteprotokoll – Møte 00.03.2015 

 

2/15 14/1924   

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn  

 

3/15 15/1498   

 Skolevei Monserud  

 

4/15 15/439   

 Vegkryss - Øvre veien gård  

 

5/15 14/2951   

 Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

6/15 14/2955   

 Trafikksituasjonen i Åsbygda  

 

7/15 14/2936   

 Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

1/15   

Godkjennelse av møteprotokoll – Møte 03.03.2015 

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 



  

Side 4 av 9 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn  

 

Vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 tas til orientering. 

 

Trafikkrådet ber om at prioritert forslag til nye gang- og sykkelveier tas med og vektlegges, 

spesielt i bynære strøk. Dette med tanke på videre planarbeid og anleggsstart. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra John Bakken (Ap): 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 

 

Trafikkrådet ber om at prioritert forslag til nye gang- og sykkelveier tas med og vektlegges, 

spesielt i bynære strøk. Dette med tanke på videre planarbeid og anleggsstart. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 tas til orientering. 
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Skolevei Monserud  

 

Vedtak: 

 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Vegkryss – Øvre Veien gård  

 

Vedtak: 

 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Behandling: 

 

Leder John Bakken  har vært på befaring (observasjon) 20.01. og 09.02.2015 mellom 

 kl. 07.30 – 08.20. Dette er som innsender hevder et særs farlig krysningspunkt. 

 

Trafikkrådet ber vegvesenet opparbeide gangvei (eventuelt bankett) ca 90 m.fra veien som 

kommer ut i Soknaveien til den møter noe som er antydet og skulle være en overgang for 

fotgjengere. Denne oppmerking er tvilsom og mangler skilting. 

 

Forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

Vedtak: 

 

Det anlegges ett 20 meters langt fortau mellom Ruaveien/krysningspunkt E 16. Tegninger er 

laget. Avtale med grunneier skal også på plass.  

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Behandling: 

 

 

Det anlegges ett 20 meters langt fortau mellom Ruaveien/krysningspunkt E 16. Tegninger er 

laget. Avtale med grunneier skal også på plass.  

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Trafikksituasjonen i Åsbygda  

 

Vedtak: 

 

Vegvesenet foreslår tiltak gjennomføres i 2016. 

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

Behandling: 

 

Vegvesenet foreslår tiltak gjennomføres i 2016.  

 

Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken videre, og gir tilbakemelding til rådet. 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 

Vedtak: 

 

Saken oversendes leder for teknisk tjeneste,/Roger Sørslett, for eventuelt salg. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp) som ble enstemmig vedtatt: 

 

Saken oversendes leder for teknisk tjeneste, Roger Sørslett, for eventuelt salg. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak.  

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

Direktoratet for mineralforvaltning  

med Bergmesteren for Svalbard  

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1015-10 7108/15 PLN 344  24.03.2015 

 

HØRING AV SØKNAD FRA SVELVIKSAND AS OM DRIFTSKONSESJON FOR 

KILEMOEN - UTTALELSE 

 

Bakgrunn for uttalelsen 

Vi viser til høringsbrev datert 19.02.2015. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle interne 

i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill: Miljøretta helsevern, 

forurensningsmyndigheten, landbrukskontoret og Teknisk forvaltning Utbygging. Teknisk 

forvaltning Utbygging har gitt innspill når det gjelder forholdet til Ringerike vannverk.  

 

Planstatus 

Kommuneplan 

Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007.  

Reguleringsplan 

Området er per i dag ikke regulert, men reguleringsplan er under utarbeidelse. 

Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble 1. gangsbehandla i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning 09.03.2015. Planen er på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 

04.05.2015. Dere har mottatt et eget brev med varsel om dette tidligere.  

Hensikten med planarbeidet er å sikre sand- og steinressurser, gi rammer for drift av uttaket, 

ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre gjennomføring av tiltak for å dempe 

konsekvenser av uttaket.  Foreslåtte reguleringsformål er råstoffutvinning og 

vegetasjonsskjerm. Det er gitt bestemmelser om revegetering av skråninger og 

vegetasjonsskjermer.  

 

Betydning for verdiskaping og næringsutvikling 

Per i dag er det 13 ansatte knytta til sandtaket på Kilemoen. Uttaket er imidlertid en viktig 

bedrift som gir grunnlag for en rekke tilknytta bedrifter i området. Det er flere virksomheter i 

umiddelbar nærhet av sandtaket som er direkte arvtakere av sandtakets produkter og som drar 

fordel av beliggenhet nær sandforekomsten. Uten framtidig drift av sandtaket kan disse 

virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.  

 

Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser 

Ringerike vannverk 

Planområdet for Kilemoen sanduttak grenser mot klausuleringssoner for Ringerike vannverk. 

Reguleringsplan for vannverket er under arbeid, og det har vært en forutsetning både i planen 

for vannverket og for Kilemoen sanduttak at sanduttak ikke kommer i konflikt med arealer i 

hensynssoner for Ringerike vannverk. Reguleringsplanene som er under arbeid vil sikre dette.  

I områdereguleringen for Kilemoen sanduttak er det angitt at det kan tas ut masser ned til kote 

145 i område BSM1. I hensynsone IIB for vannverket er det regnet en normal grunnvannstand 
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på kote 147, og med en naturlig grunnvannsstrømning på 0,5% mot sør-sørøst fra 

Begna/Tjorputten. I planområdet for Kilemoen sanduttak ligger grunnvannsnivået på ca kote 

140-142 i nord, og 134-136 i sør. Uttaksnivå må avklares ift. grunnvannstand og beskyttelse. 

Kommunen vil vurdere dette nærmere etter høringsperioden for områderegulering for 

Kilemoen sanduttak.  

I driftsfasen for sanduttaket bør det være en registrering av eventuelle utslipp til grunnen for å 

kunne vurdere evt. tiltak som oppsamling. Blir det satt krav til rapportering og oppfølging av 

utslipp forurensinger i driftskonsesjon? 

 

Friluftsliv 

Deler av området og området rundt er mye brukt til friluftsliv, spesielt orientering. En del av 

området er ikke egna til friluftsliv, pga. eksisterende masseuttak. Støyberegninger viser at all 

bebyggelse, og mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet 

tilknytta sandtaket. Støy vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad. Tiltaket vil få 

stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da et viktig område for friluftsliv på 

sikt går tapt. Arealbruken er avklart i gjeldende kommuneplan, og reguleringsplan som er 

under arbeid.  

 

Etterbruk / tilbakeføring 

Kommunen forutsetter at det settes administrative og økonomiske betingelser for å istandsette 

arealene ved avslutning av driftsfasen. 

Reguleringsplanen tar ikke stilling til hva området skal brukes til etter at masseuttaket er 

avslutta. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 år). Grunneier og 

tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål. Kommunen anser at dette må avklares i 

senere arealplaner, og at det må utarbeides reguleringsplan dersom området skal nyttes til 

utbyggingsformål.   

Kommunen forutsetter at det før fastsetting av bunn uttak i området BSM1 er kontrollert 

grunnvannsnivå under uttaket. Det bør være en umetta sone på 2-3 m under bunn uttak, slik at 

evt. senere nedgraving av anlegg, ledninger og lignende blir liggende over grunnvannstand. 

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i ovenstående er Ringerike kommune positive til søknad om driftskonsesjon, 

og anser at dette sammen med reguleringsplanen vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket.  

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen  

Leder  

 Guro Skinnes 

 Rådgiver 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 
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Ringerike kommune
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3502  Hønefoss

Ringerike kommune - gnr. 163 bnr. 10, 14, 15 og 22. Bergland. Klage på 
vedtak om rammetillatelse.

                                                                VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                     
5. mai 2014.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak mottatt her 26. januar 2015.

Sakens bakgrunn

Saken gjelder søknad om rammetillatelse for gjenoppbygging av bygningsmasse etter brann 
med formål hotelldrift på eiendommen gnr.163 bnr.10, 14, 15, 22 Bergland i Ringerike 
kommune. Tiltakshaver er Befa AS.

Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning innvilget 8. oktober 2012
dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og ga rammetillatelse for gjenoppbygging 
av bygningsmasse etter brann, med formål hotelldrift. Kommunens vedtak ble påklaget av 
naboer i området. Fylkesmannen behandlet klagesaken i vedtak 31.oktober 2013, hvor 
kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra arealformålet ble stadfestet. Vedtaket om 
rammetillatelse ble imidlertid opphevet, grunnet saksbehandlingsfeil.

I brev av 20. november 2013 fra ansvarlig søker ble det anmodet om ny behandling av 
tidligere rammesøknad:
                                                                                                                                                              
“Vi ber om at rammesøknaden slik den forelå fra Roar Jørgensen AS av 04.05.2012, slik den 
foreligger i kommunen, med de omsøkte og godkjente endringer av ansvarsforhold, samt de   
tilleggsopplysninger som fremkommer av brevet av 12.11.13 fra advokat Mæland m/vedlegg
kan behandles på nytt, uten de samme dokumentene må sendes inn en gang til.  Vi ber om at 
de forhold som var uklare for fylkesmannen blir betryggende saksbehandlet denne gangen.”
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På vegne av Befa AS søkte Atelier Grøstad arkitekter AS i brev av 17. januar 2014 om 
dispensasjon fra bestemmelser om avstand til nabogrense fastsatt i plan- og bygningsloven                   
§ 29-4:

“Fasaden mot øst
  Rammesøknaden av 04.05.2012 fra Roar Jørgensen AS forutsetter at den inntrukne 3. etg. 
  på eksisterende bygning skal bygges helt ut til eksisterende fasadeliv mot øst.
  Gjennomsnittshøyde mot øst vil dermed bli ca. 10,3 m, dvs. innenfor fylkesmannens 
  dispensasjon fra 1979. Dersom kommunen mener at dispensasjonen fra 1979 ikke gjelder,
  søkes herved om dispensasjon etter pbl § 19-2 for dette forholdet. Det vises for øvrig til 
  vedlagte redegjørelse fra advokatfirmaet Hjort DA. 
  Det kan også opplyses at det senere i prosessen kan bli aktuelt å revidere prosjektet, slik at
  denne utvidelsen av 3. etg. mot øst utgår. Inntil videre forutsettes likevel utbygging av 3. etg. 
  som planlagt.

  Fasaden mot nord
  Fløyen mot vest skal gjenoppbygges med tilnærmet samme grunnflate som den nedbrente 
  fløyen hadde. Fløyen får samme antall etasjer som tidligere, 2 etg. + underetg. Hjørnet  
  lengst mot nord vil bli trukket litt tilbake, slik at avstanden til nabogrensen blir nærmere 
  4 m. Bygningshøyden på hjørnet lengst nord vil bli ca. 10,3 m. Dette er mer enn det dobbelte 
  av avstanden. Bygningen som brant hadde sitt nordlige hjørne ca. 3,5 m fra grensen.
  På den annen side så foreligger en privatrettslig erklæring fra 1975 fra eier av 163/3, 
  som tillater bebyggelse i avstand til 1 m fra nabogrense. Se vedlagte redegjørelse fra 
  advokatfirmaet Hjort DA.

  På denne bakgrunn søkes det om dispensasjon iht. pbl § 19-2 fra 4 meters kravet, samt fra 
   kravet om at avstanden skal minimum være halvparten av bygningshøyden.”

Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet søknaden om 
dispensasjon og søknad om rammetillatelse i møte 5. mai 2014 hvor det ble fattet slikt vedtak: 

“Hovedkomiteen for miljø- og areal forvaltning viser til søknadene om dispensasjoner,
søknad om rammetillatelse og bruksendring, uttalelse fra regionale myndigheter,  
nabomerknader, tidligere saksfremlegg og vedtak i saken, fylkesmannens vedtak av
31.10.2014 og til rådmannens saksframlegg.

     1. Hovedkomiteen finner ikke å kunne imøtekomme nabomerknader ved å avslå saken,
          men mener at flere av momentene som naboene tar opp ivaretas ved vilkår i saken.
       2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak avstandsreglene i
          plan- og bygningslovens § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene
         ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres.
        Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4, jf. 
          plan og bygningslovens § 19-2 og godkjenner plasseringen som vist på kart.
      3. Hovedkomiteen godkjenner søknad om rammetillatelse for å bygge leilighetshotell i
         henhold til plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på vilkår.
     4. Rammetillatelse gis påfølgende vilkår:
            a. Det er ikke gitt godkjenning til bruksendring til boliger.
            b. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres tilfredsstillende
               vannkvalitet, og det skal foreligge vurderinger basert på hydrogeologiske
              undersøkelser/beregninger, som viser at vannforsyningen ikke i særlig grad
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             medfører senkning av grunnvannstanden.
            c. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge godkjent utslippstillatelse.
          d. Det skal gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for helsebaserte
             tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av
            terrenginngrep kan tillates. Hvis undersøkelsene påviser forurensning, vil
            opprydning etter forurensningsforskriftens kap.2 kreves før bygningsarbeider
           kan igangsettes.
        e. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at
           brannvannforsyningen tilfredsstiller krav i Tekniskforskrift (TEK).
         f. Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge en plan/beskrivelse av
           overvannshåndteringen.
      5. Videre oppfølging av saken, inkl. behandling av søknad om igangsettingstillatelse,
          delegeres til administrasjonen, og legges fram til hovedkomiteen(HMA) til
          orientering”

Vedtaket er påklaget av 10 naboer i området i felles brev mottatt i Ringerike kommune                  
10. juni 2014. I klagen er det fremmet følgende hovedanførsler:

 Bruksendring
Det er ikke naturlig at man gir bruksendring tilbake til hotell pga. tidsperspektivet, 
sammenholdt med mangler på stedet og lite kunstig lokalisering av hotell. (jf. 
Fylkesmannens begrunnelse av 10. juli 2012).

 Klageren finner det svært beklagelig at det ble truffet vedtak om å stryke siste setning
i pkt. 4a i rådmanns forslag til vedtak, noe som åpner for boliger/leiligheter på 
eiendommen. Det foreligger ingen vurdering av konsekvenser av et slikt vedtak.
Forvaltningsloven § 17-1 slår fast et alminnelig prinsipp om at en sak skal være “så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes”. Dette er ikke behandlet tilfredsstillende.

 Det vises dessuten til anførsler i tidligere brev og klager blant annet i brev av 14.
november 2012, samt tilleggsvurderinger datert 5. januar 2013, og innsigelse til varsel 
om bruksendring/rammetillatelse datert 16. april 2014. Planene synes lite realistiske 
og vil ha stor betydning for nærområdet, både med hensyn til næringsgrunnlag og 
trivsel. Det bes om at man ikke tillater bruksendringen på eiendommen. Det må legges
vekt på tidligere erfaringer med hotelldrift, samferdselsårer som blir fjernet, 
eiendommens begrensede areal, øvrig eksisterende næringsvirksomhet i området og 
konseptets innhold.

Det gjøres gjeldende at vedtaket er truffet på sviktende grunnlag og vi påklager med dette
rammetillatelsen i sin helhet.

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune v/Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
i møte 18. august 2014, som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannen har mottatt brev av 25. januar 2015 fra Marit Kristine Nyhus på vegne av 
naboer til Bergland Hotel.
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Fylkesmannen har videre mottatt e-post fra May Elin Maribo av 17. februar 2015 vedlagt to 
tilleggsbrev til klage av 12. november 2014 på kommunens vedtak om igangsettingstillatelse. 
Klage på kommunens vedtak om igangsettingstillatelse er under behandling i kommunen og 
er derfor ikke tema i denne klagesaken.

Fylkesmannens merknader

Oppføring av bygning er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a.
Bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d.

Klagerett og klagefrist
Det er kun de som er part i saken og de som har rettslig klageinteresse som kan påklage 
kommunens vedtak. Det er i denne saken fremmet en felles klage undertegnet av direkte 
tilgrensede naboer og andre naboer i området. Fylkesmannen finner imidlertid ikke grunnlag 
for å foreta en konkret vurdering av om alle som har undertegnet klagen har rettslig 
klageinteresse, men behandler klagene under ett. 

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt av Ringerike 
kommunestyre 29. november 2007, er avsatt til landbruks-, natur- og friluftformål. Tiltaket -
gjenoppbygging for hotelldrift er ikke i samsvar med fastsatt arealformål og er således 
avhengig av dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.

Ringerike kommune ga i vedtak av 8. oktober 2012 dispensasjon fra kommuneplanens 
areaformål for gjenoppføring til hotelldrift. Kommunens vedtak om dispensasjon fra 
arealformålet ble stadfestet av Fylkesmannen i vedtak av 31. oktober 2013. Spørsmålet om 
dispensasjon fra arealformålet for hotelldrift er således endelig avgjort ved tidligere vedtak. 
Fylkesmannen viser til tidligere vedtak og finner ikke grunnlag for å kommentere dette 
nærmere. 

Dispensasjon fra avstand til nabogrense
Det søkt om dispensasjon fra kravet til avstand til nabogrense i plan- og bygningsloven               
§ 29-4.

Det følger av § 29-4 andre ledd at hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, 
skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og 
ikke under 4 meter.

Dispensasjonen for avstandskravet innebærer for fasade øst at avstanden er uendret (4 meter), 
men grunnet en høyere gesims på den fasaden øker avstandskravet til 5,15 meter. Mot nord er 
ny minste avstand ca. 4 meter, tidligere avstand er oppgitt å ha vært ca. 3,5 meter. Kravet til 
avstand fra nabogrense vil også her være 5,15 meter. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra 
planbestemmelser dersom hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
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Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke 
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den 
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene 
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.

I denne saken gjelder det altså dispensasjon fra kravet avstand til nabogrense. Avstandskravet 
i § 29-4 er blant annet begrunnet med branntekniske forhold. Men avstandskravet er også gitt 
for å sikre tilfredsstillende lys og utsiktsforhold for naboer, samt sikre at disse beholder/kan få 
tilsvarende kvaliteter. Planlagt eller påregnelig utnyttelse av nabotomtene/omkringliggende 
areal er også hensyn som ligger til grunn for lovens avstandskrav. 

Eier av naboeiendommen gnr. 163 bnr.1, har i merknader til nabovarsel, datert 2. februar 
2014, uttalt at de skisserte planene foranlediger bekymringer for egen næringsvirksomhet. På 
eiendommen gnr. 163 bnr.1 drives det aktivt husdyrhold, med kuer og sauer. Denne driften 
genererer vanlig landbruksdrift, med støy-, lukt og flueproblemer fra dyr og landbruks-
maskiner. Hotellet vil ligge rett ved det største skifte tilhørende gården, noe som vil forsterke 
problemet opp mot varslet konsept. Det vises videre til at en forandring av fasaden vil gi 
negative konsekvenser for hennes eiendom, dette i forhold til vekst og lysforhold på jordene. I 
perioden bygningen har vært delvis nedbrent, har vekstforholdene på eiendommen vært bedre.  

Avstand til bebyggelsen på naboeiendommen gnr. 163 bnr. 1 er mellom 80 og 100 meter, og 
hensynet til brannsikkerhet vil derfor ikke bli tilsidesatt. Fylkesmannen kan heller ikke se at 
hensynet til lys og utsiktsforhold blir vesentlig tilsidesatt som følge av selve dispensasjon. Når 
det gjelder anførsler om konsekvenser for produksjonen på jordbruksarealene så antar 
Fylkesmannen at en dispensasjon for overskridelse av avstand til nabogrense på 1,15 meter vil 
ha begrenset innvirkning på produksjon på det tilstøtende jordbruksarealet.  

Fylkesmannen finner etter dette og i likhet med kommunen at dispensasjonen fra 
avstandskravet innebærer liten sjenanse/fare for tilgrensende nabo. Da det i denne saken 
gjelder gjenoppføring av tidligere bygningsmasse på eiendommen, med noe endring av 
fasader, vil det være et moment som taler for dispensasjon. Det er videre slik at i saker hvor 
ulempene ved tiltaket er små, legger Fylkesmannen til grunn at det ikke kreves tungtveiende 
grunner for dispensasjon for å kunne gi tillatelse til tiltaket. På denne bakgrunn og etter en 
samlet vurdering legger Fylkesmannen til grunn at fordelene ved å dispensere fra 
avstandskravet til nabogrense er større enn ulempene. 

Vedrørende rammetillatelse
Klagerne viser til at det er meget uheldig at siste pkt i 4 a i rådmannens innstilling ikke ble 
vedtatt ved komiteens behandling i møte 5. mai 2014 hvor det het: “Hovedkomiteen ser ikke 
for seg at en slik søknad vil bli godkjent.” Det hevdes at dette åpner for boliger/leiligheter på 
eiendommen.

Fylkesmannen vil til dette bemerke at det i kommunens vedtak er gitt tillatelse til 
leilighetshotell og ikke noe annet. En eventuell bruk utenfor hotellformålet vil være i strid 
med gitt tillatelse. Ønsker eier å ta i bruk bygningsmassen til boliger forutsetter det ny 
behandling etter plan- og bygningsloven herunder dispensasjon fra kommuneplanens 
arealformål.
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Forurensningsfare har i tidligere brev og klager fra naboer vært et hovedtema. Fylkesmannen 
anser at dette nå er avklart gjennom Ringerike kommunes vedtak av 20. januar 2014 om 
utslippstillatelse på vilkår. Vedtaket ble påklaget av naboer. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak i brev av 20. august 2014 hvor det blant annet heter:

“Den forurensningsfare som det tillatte utslippet vil kunne medføre, er tatt høyde for gjennom 
  vilkårene om prøvetaking. Vannmiljøovervåkingen vil også ta opp i seg tilfeller der 
  Kjosbekken eventuelt ikke er vannførende. Kommunen har gjort tiltakshaver oppmerksom på
at dette kan være tilfelle, og at det da må søkes utslipp på dypt vann med forutgående 

  søknadsprosess.

  Fylkesmannen har etter dette kommet til at kommunens vedtak om å gi utslippstillatelse er 
  innenfor rammene som settes i forurensningsforskriften”

Fylkesmannen viser til ovennevnte og de vilkår som gitt i kommunens vedtak pkt. 4 og har 
ikke merknader ut over dette. Fylkesmannen forutsetter at de vilkår som er gitt følges opp av 
tiltakshaver. Eventuell manglende oppfølging vil medføre at gitt rammetillatelse bortfaller.

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.

Konklusjon
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
seniorrådgiver 

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Marit Kristine Nyhus Landveien 4 3534 SOKNA
Atelier Grøstad Arkitektur AS Merdeveien 1 3676 NOTODDEN
Bjørn og May Elin Maribo Landveien 17 3534 SOKNA
Dag Alfredsen Gamle Hallingdalsveien 37 3534 SOKNA
Leif og Ragnhild Eriksen Landveien 1 3534 SOKNA
Kine Maribo og Tor Kåre Dalen Landveien 9 3534 SOKNA
BEFA AS v/Jan Askeland Gamle Foldnesvegen 116 5353 STRAUME
Kjersti Nyhus Landveien 2 3534 SOKNA
Turid Landsdalen og Øyvind Ørpen Landveien 21 3534 SOKNA
Advokat Ola Mæland
May Elin Maribo



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Trafikkrådet 
 

Møtested: Leseværelset   

Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09:00 – 11.00 

 

Innkalte: 
Funksjon                      Navn  Forfall  Møtt for 

Leder             John Andreas Bakken   

Nestleder            Ole Johan Andersen   

Medlem      Knut Nyhus     

Medlem                          Svein Gundersen 

Medlem                          Anne Trine Høibakk   

Medlem      Per Tveter    Ikke møtt 

Medlem      Reidar Olsen 

Medlem                 Roger Sørslett 

Medlem                 Geir Svingheim 

Medlem                          Stine Byfuglien                                                                   

Varamedlem                 Tore Syse                                                                Svein Gundersen  

 

Merknader: 

 

 

Berammet møte 09.06.2015 utgår. 

Neste møte blir 2. juni 2015. 

Arbeidsmøte fra kl. 09.00 – 11.00 

 vedr.  Trafikksikkerhetsplan i Ringerike 

kommune  

 vedr.   Prioriteringsliste vedr gang-sykkelveier  
Lars Lindstøl fra miljø- og arealforvaltning innkalles til møtet. 

 

 

Behandlede saker:  

 

Fra og med sak 8/15 

til og med sak  13/15 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

John Bakken (sign) 

leder 

 

   

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin



  

Side 2 av 8 

Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

8/15 15/1884   

 Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.03.2015  

 

9/15 15/3258   

 Trafikksikkerheten i Hallumsdalen  

 

10/15 15/3419   

 Trafikksikkerheten i krysset Fjellveien - Bålerudveien  

 

11/15 15/3453   

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune  

 

12/15 15/3454   

 Status i plan for gang og sykkelvei  

 

13/15 15/3255   

 Oppfølgingssaker - Trafikkrådet  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

8/15   

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.03.2015  

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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9/15   

Trafikksikkerheten i Hallumsdalen  

 

Vedtak: 

 

FV 171 i Hallumsdalen defineres ikke som særlig farlig skolevei. Elever kan i perioden 

01.04.-01.11. gå til/fra skolen. Selv om veien enkelte steder er i dårlig forfatning, er den ikke 

så dårlig at det medfører risiko eller fare. 

 

I flg. Stine Byfuglien (representant fra Statens Vegvesenet )  vil det bli  gjort 

tiltak/vedlikehold som gang-/sykkelveier (brøyting, vegetasjon). 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

 

FV 171 i Hallumsdalen defineres ikke som særlig farlig skolevei. Elever kan i perioden 

01.04.-01.11. gå til/fra skolen. Selv om veien enkelte steder er i dårlig forfatning, er den ikke 

så dårlig at det medfører risiko eller fare. 

 

I flg. Stine Byfuglien (representant fra Statens Vegvesenet )  vil det bli  gjort 

tiltak/vedlikehold som gang-/sykkelveier (brøyting, vegetasjon). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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10/15   

Trafikksikkerheten i krysset Fjellveien - Bålerudveien  

 

Vedtak: 

 

Roger Sørslett, teknisk følger saken  opp videre 

 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

 

 

Roger Sørslett, teknisk følger saken  opp videre 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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11/15   

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Neste møte blir 2. juni 2015. 

Arbeidsmøte fra kl. 09.00 – 11.00 

• vedr.  Trafikksikkerhetsplan i Ringerike kommune  

• vedr.   Prioriteringsliste vedr gang-sykkelveier  

Lars Lindstøl fra miljø- og arealforvaltning innkalles til møtet. 

 

 

 

Behandling: 
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12/15   

Status i plan for gang og sykkelvei  

 

Vedtak: 

 

Neste møte blir 2. juni 2015. 

Arbeidsmøte fra kl. 09.00 – 11.00 

• vedr.  Trafikksikkerhetsplan i Ringerike kommune  

• vedr.   Prioriteringsliste vedr gang-sykkelveier  

Lars Lindstøl fra miljø- og arealforvaltning innkalles til møtet. 
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13/15   

Oppfølgingssaker  

 

Vedtak: 

 

Se vedlegg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADRESSE COWI AS
Hvervenmoveien45
3511 Hønefoss
Norway

TLF +47 02694
WWW cowi.com

DATO 30. mars 2015
SIDE 1/1
REF dosk

PROJEKTNR A025209

Mindre endring av reguleringsplan "GS-Veg Putten – Klekken".

Viser til tidligere korrespondanse i forbindelse med reguleringsplan for Ny GS-veg Putten-
Klekken mellom dere og Statens Vegvesen. På vegne av Statens Vegvesen oversendes
revidert plan i hht tidligere meldte endringer. Det er foretatt følgende endringer under bygge-
plan og utførelse i hht opprinnelig plan:

1. I forbindelse med innløsing av eiendom 102/22, ble det bestemt å føre GS-vegen
langs med Fv241 hele veien istedenfor opprinnelig løsning. Løsningen medførte ny
innkjøring til eiendom 102/7. Her foreligger også en egen byggesak vedrørende ny
adkomstveg fra Hadelandsvegen 303 (Hafnor).

2. Innkjøring Borgergrenda ble flyttet i hht innspill fra Velforening i Borgergrenda.

3. Senterlinje for Fv.241 ble besluttet justert for å unngå mur på strekningen ved etab-
lering av ny GS-veg. Gjelder mellom Klekken og innkjøring Øvre Knausen).

4. Innkjøring Hadelandsveien 371/373 var delvis opparbeidet av grunneiere før opp-
start av prosjektet. Ny avkjøring ble tilpasset denne.

Alle endringer er avklart mot grunneierne som er berørt av anlegget. Kopi av alle kjøpskon-
trakter i forbindelse med grunnervervet mellom Statens Vegvesen og aktuelle grunneiere er
vedlagt denne mail. Vedlegger også Asbuilt tegninger (B og C-tegninger). Er det spørsmål til
endringene, ta kontakt.

Med hilsen

COWI AS

Dordi Skjevling

Prosjektansvarlig

Vedlegg: - Revidert reguleringsplan med bestemmelser (pdf)
- Kopi av kjøpekontrakter /erverv
- Byggetegninger B01, C01, C02, C04, C05 og W00.

Ekstern kopi: - Statens Vegvesen v/ byggeleder Ottar Langehaug

Ringerike kommune

Miljø- og arealforvaltning

Pb. 123

3502 HØNEFOSS

Att: Guro Skinnes

NO 979 364 857 VAT



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/2744 07.04.2015 DS BYG 129/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 56/311 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 56/311 - Bassengveien 1 

 

15/2762 08.04.2015 DS BYG 132/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 105/6 

  

Riving av eksisterende bygg og oppføring av erstatningsbolig Gnr/bnr 105/6 - 

Gamle Ringkollveien 100 

 

15/3168 08.04.2015 DS BYG 133/15 R/TEK/BERLE

 GNR 278/72 

  

Utvidelse av bolig - Garasje - Riving av uthus Gnr/bnr 278/72 - Vestre Ådal 360 

 

15/3264 10.04.2015 DS BYG 135/15 R/TEK/BERLE

 GNR 50/1 

  

Tilbygg - bolig Gnr/bnr 50/1 - Kilealleen 29 

 

15/3039 13.04.2015 DS BYG 136/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 274/389 

  

Bygging av enebolig med hybelleilighet Gnr/bnr 274/389 - Røsslyngveien 2 

 

15/3057 13.04.2015 DS BYG 138/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 318/417 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/417 - Hofgaards gate 4 

 

15/3269 14.04.2015 DS BYG 139/15 R/TEK/BERLE

 GNR 56/328 

Evy Sung Husevåg  

Fasadeendring Gnr/bnr 56/328 - Bassengveien 11 

 

15/3253 14.04.2015 DS BYG 140/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 1/16 

  

Bolig Gnr/bnr 1/16 - Askveien 115 

 



15/3298 16.04.2015 DS BYG 144/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/168 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/168 - Tørrhjulfaret 28 

 

15/3268 16.04.2015 DS BYG 145/15 R/TEK/BERLE

 GNR 244/3,46,426,372 

  

Opparbeidelse av infrastrukturen - riving Gnr/bnr 244/3,46,426,372 - 

Vikersundveien 124 

 

15/3303 20.04.2015 DS BYG 146/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 103/298 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 103/298 - Hemskogveien 13 

 

15/3274 20.04.2015 DS BYG 148/15 R/TEK/BERLE

 GNR 276/14 

Thomas H Gullhaug  

Riving av uthus og oppføring av garasje Gnr/bnr 276/14 - Åsterudveien 2 

 

15/3307 21.04.2015 DS BYG 149/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/167 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 89/167 - Tørrhjulfaret 26 

 

15/3592 22.04.2015 DS BYG 154/15 R/TEK/MANO

 GNR 148/115 

  

Midlertidige skolepaviljonger Gnr/bnr 148/115 - Sokna skole 

 

15/2296 22.04.2015 DS BYG 156/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 39/49 

Martin Amundsen  

RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS OG OPPFØRING AV NY GARASJE 

GNR/BNR 39/49 - ENGENS VEI 2 

 

15/3518 22.04.2015 DS BYG 157/15 R/TEK/BERLE

 GNR 47/237 

Stig Sunde  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 70 

 

15/3616 22.04.2015 DS BYG 158/15 R/TEK/MANO

 GNR 80/89 

Knut Helge Midtbø  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 80/89 - Holleia 

 

14/3804 08.01.2015 DS  12/15 R/TEK/MANO GNR 39/211 

  

Søknad om rammetillatelse for oppføring av boliger Gnr/bnr 39/211,68 - Benterud 



 

15/2491 16.03.2015 DS  97/15 R/TEK/AEMYH GNR 89/293 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/293 - Almemoen 72 

 

15/2390 24.03.2015 DS  122/15 R/TEK/AEMYH GNR 161/84 

Karsten Bråten  

Rehabilitering samt utvidelse av inngangsparti og eksisterende terrasse Gnr/bnr 

161/84 - Maurstien 32 

 

15/3022 26.03.2015 DS  124/15 R/TEK/HALA GNR 47/245 

Beate Elsrud  

Bygging av overbygg til platting Gnr/bnr 47/245 - Østmoveien 34 

 

14/496 26.03.2015 DS  125/15 R/TEK/AEMYH GNR 271/8-57 

Romas Ambrasas  

Gnr. 271/8-57 - Hensveien 118 - Tilbygg  

 

15/2595 26.03.2015 DS  126/15 R/TEK/BERLE GNR 102/106 

Thor Gunnar Tangen  

Endring av tillatelse til skogshusvære GNR/BNR 102/106 - THOENGT 110 

 

15/2549 27.03.2015 DS  127/15 R/TEK/HALA GNR 244/438 

  

Opparbeidelse av infrastruktur Gnr/bnr 244/438 - Nedre Fegri 

 

15/2378 30.03.2015 DS  128/15 R/TEK/HALA GNR 75/7,9 

Tor Ellefsen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 75/7,9 

 

14/4342 07.04.2015 DS  130/15 R/TEK/MANO GNR 38/75 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 38/75  - Osloveien 4 

 

15/2981 07.04.2015 DS  131/15 R/TEK/BERLE GNR 137/9 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 137/9 - Linnerudveien 47 

 

15/3295 13.04.2015 DS  137/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 80/13 

  

Grensejustering Gnr/bnr 80/13 

 

14/1449 15.04.2015 DS  141/15 R/TEK/MANO GNR 38/148 

  

Gnr. 38/148 - Kartverksveien 11 - Tilbygg - Rammetillatelse  

 

14/1902 15.04.2015 DS  142/15 R/TEK/MANO GNR 38/145,181 

  

Gnr. 38/145,181 - Hvervenmoen - Oppføring av handelsbygg  

 



15/3185 15.04.2015 DS  143/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 318/448 

  

Deling av eiendom Gnr.318/448 - Arnemannsveien 1 

 

15/2593 21.04.2015 DS  150/15 R/TEK/MANO GNR 39/131 

  

Søknad om lager GNR/BNR 39/131 - DRONNING ÅSTAS GATE 14 

 

15/3710 21.04.2015 DS  151/15 R/TEK/INGRIS GNR 167/16 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 167/16 - Tranbyveien 11 

 

14/599 22.04.2015 DS  152/15 R/TEK/MANO GNR 318/445 

  

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

 

15/1686 22.04.2015 DS  155/15 R/TEK/BOLA GNR 318/330 

  

Varsel om vedtak, registrering som særskilt brannobjekt - Flerbrukshallen  

 

15/3062 23.04.2015 DS  160/15 R/TEK/INGRIS GNR 63/30 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 63/30 - Soknedalsveien 114 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/779-27   Arkiv: L32  

 

Nye adressenavn - Vikerseterområdet  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Heimseterhøgda 

2. Helgestuseterveien 

3. Dyrbeintjernsryggen 

4. Seterbekkveien 

5. Veneleinveien 

6. Svarttjernskollen 

7. Malotjernveien 

8. Strandeelvlia 

9. Halvorselvlia 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 9  

veier/områder som skal tildeles adressenavn. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 



kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, 

men skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i Vikerseterområdet: 

Adresseparsellene er enten sideveier til Vikerseterveien eller områder uten kjørbar 

veiatkomst. 

 

1. Veien går til søndre del av hyttefeltet øst for Fanteputten.  

Bjørn Geirr Harsson (14/1716-22) foreslår navnet Fanteputtlia. Han begrunner det 

med at navnet markerer at veien ligger nær Fanteputten, som er et meget kjent navn 

på Vikerfjell, og dermed vil folk flest ut fra navnet ha en noenlunde ide om hvor 

veien kan ligge. 

 

Oppmålingsavdelingen har foreslått Heimseterhøgda som adressenavn. Det er et 

stedsnavn som er lokalisert til hyttefeltet, passer til stedet, og er mer stedsunikt enn 

Fanteputtlia. Det er anbefalt skrevet med «æ» i www.Sestedsnavn.no , men 

Kartverket har uttalt at i Ringerike anbefales seter skrevet med «e». 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Heimseterhøgda. 

 

 



2. Veien tar av fra Vikerseterveien omlag 150 meter nord for adresseparsell 1 og går til 

og forbi Helgestusetra.  

Oppmålingsavdelingen har foreslått Helgestuseterveien som adressenavn. Kolbjørn 

Opperud (14/779-19) sier seg enig i foreslått navn. Som alternativ foreslår han 

Stormyrveien, som refererer seg til Stormyr som ligger ved setra. 

Oppmålingsavdelingen mener at Helgestuseterveien er det mest stedsunike og 

presise navnet.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Helgestuseterveien. 

 

 

3. Adresseparsell nr.3 går til hyttefelt som ligger på ryggen mot Dyrbeintjernshøgda. 

Oppmålingsavdelingen har derfor foreslått Dyrbeintjernsryggen som adressenavn. 

Det er ikke kommet inn andre forslag til adressenavn på denne veien. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Dyrbeintjernsryggen 

 

4. Vei nr. 4 tar av sørover før en kommer til Vikersetra, krysser Seterbekken og går mot 

Nordre Aurtjern.   

Sigrid Istad og Lasse Næss (14/1716-11) viser til at veien har gått under betegnelsen 

Kjærlighetsstien siden den ble anlagt i 1991, og foreslår derfor dette navnet. 

Oppmålingsavdelingen foreslår Seterbekkveien ut fra at veien krysser Seterbekken 

etter snaue 100 meter, og Seterbekken er et stedsnavn som er knyttet til stedet.  

I avveiningen mellom fortsatt å bruke et generelt navn som har etablert seg, eller ta i 

bruk stedsnavn fra stedet mener Oppmålingsavdelingen, som en generell regel, at 

stedsnavn fra stedet er å foretrekke. Men her må det gjøres en vurdering i hver enkelt 

sak. I dette tilfellet anbefaler Oppmålingsavdelingen å bruke Seterbekkveien.   

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Seterbekkveien. 

 

5. Veien går nordover om lag 200 meter etter at Vikerseterveien har passert 

Seterbekken. Oppmålingsavdelingen foreslo ikke noe navn i utsendelsesbrevet, og 

det kom heller ikke inn noen forslag. Opmålingsavdelingen foreslår Veneleinveien. 

Veneleina er et lite dalsøkk opp mot Svarttjern. Veien og hyttefeltet ligger i et svakt 

skrånende terreng, og lein har betydningen skråning/helling.  



 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Veneleinveien. 

 

 

6. Veien går nordover om lag 130 meter før parkeringen ved Lykkrosmyra.  

Kari Torgersen (14/779-21) foreslår adressenavnet Svarttjernkollen fordi dette er den 

veien som går nærmest «foten» av Svarttjernkollen.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) viser til at navnet har Svarttjernskollen (med binde-

s) som anbefalt skrivemåte i SSR, og foreslår det som skrivemåte for adressenavnet 

dersom det passer med den lokale uttalen. Oppmålingsavdelingen støtter 

navneforslaget  med den skrivemåten Stedsnavntjenesten anbefaler. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Svarttjernskollen. 

 

7. Veien er en forlengelse av Vikerseterveien, og går i dag omlag 0,8 km videre fra 

bommen. En videreføring av veien til og forbi Fjellsætra er godkjent, og vil bli gitt 

samme navn.  

Arnfinn Håheim (14/1716-13) foreslår Malotjernveien som adressenavn. Det samme 

gjør Tove Jørgensen (14/1716-16). Navnet brukes i dag av hytteeierne, og er også 

registrert som det i Landbrukskontorets skogsbilveiregister. Malotjern og 

Malotjernabekken ligger i området, og førsteleddet Malotjern er slik et godt 

stedsidentifiserende navn.  

 

Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått å forlenge Vikerseterveien frem 

til Fjellsætra. Men ut fra tilbakemeldingene ser en at et navneskifte kan være 

fornuftig fra bommen ved Lykkrosmyra og videre vestover til kryssing av 

Skjelvebekk vest for Fjellsætra. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. Som 

en tilleggsinformasjon opplyser de at førsteleddet Malo- kan komme fra et kunavn 

(kilde Gustav Indrebø i Norske innsjønamn II. Buskerud fylke).  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Malotjernveien. 

 

 

8. Dette er et område som i stor grad ligger øst og sør for Strandeelva.  

De som har hytte i området parkerer på parkeringsplasser langs Vikerseterveien og 

«skogsveien» sør for Fisketjern. Strandeelva markerer seg som et tydelig 

landskapstrekk i området, og Oppmålingsavdelingen har derfor foreslått 



Strandeelvlia som adressenavn siden området ligger i en svakt skrånende li. Else 

Merethe Strande (14/1716-8) støtter navneforslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Strandeelvlia. 

 

9. Området ligger sørøst for adresseparsell nr. 8, og er uten direkte veiatkomst. 

Halvorselva renner midt gjennom området, og Oppmålingsavdelingen har derfor 

foreslått Halvorselvlia som adressenavn. Marit Fabritius (14/779-18) og Johan Gram 

som sammen eier Aurtjernskoia ønsker ikke noen annen adresse enn Aurtjernskoia, 

som den alltid har hatt som navn. Til det er å si at en tildeler ikke enkelthytter egne 

adressenavn og –nummer, men følger prinsippet om at områder/veier adresseres 

samlet.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-25) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Halvorselvlia. 

 

Vikerseterveien er allerede tildelt et offisielt adressenavn og skal derfor ikke behandles i 

denne sammenheng. Men til informasjon opplyses at Knut Rustand (14/779-20), som har 

hytte ved Lykkrosmyra, har sendt inn et innspill der han kommer med ønske om å kunne 

bruke Lykkrosmyra som tillegg til adressen Vikerseterveien xx. Etter dagens regelverk kan 

en ikke tildele hytter tilleggsnavn som et supplement til selve adressenavnet. 

 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  



 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Heimseterhøgda (1) 

 Kartbilag påtegnet Helgestuseterveien (2) 

 Kartbilag påtegnet Dyrbeintjernsryggen(3) 

 Kartbilag påtegnet Seterbekkveien (4) 

 Kartbilag påtegnet Veneleinveien (5) 

 Kartbilag påtegnet Svarttjernskollen (6) 

 Kartbilag påtegnet Malotjernveien (7) 

 Kartbilag påtegnet Strandeelvlia (8) 

 Kartbilag påtegnet Halvorselvlia (9) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8) 

 E-post fra Bjørn Geirr Harsson (14/1716-22) (*) 

 Brev fra Kolbjørn Opperud (14/779-19) (*) 

 E-post fra Sigrid Istad og Lasse Næss (14/1716-11) (*) 

 E-post fra Kari Torgersen (14/779-21) (*) 

 E-post fra Arnfinn Håheim (14/1716-13) (*) 

 E-post fra Tove Jørgensen (14/1716-16) (*) 

 E-post fra Else Merethe Strande (14/1716-8) (*) 

 E-post fra Marit Fabritius (14/779-18) (*) 

 E-post fra Knut Rustand (14/779-20) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-25) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

  

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 09.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3005-2   Arkiv: L32  

 

Veinavn - Søndre Berg  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Søndre Bergs vei 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på en stikkvei til Hadelandsveien mellom Klækken hotell og 

Borger Bad.  

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  



 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, 

men skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 30.01.2015 (14/3600-7) ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på 

adressenavn på veien. Frist for tilbakemelding ble satt til 20. februar 2015. Brevet ble sendt 

til eierne av eiendommer som har atkomst til veien samt Ringerike historielag.  

 

Johan Bergsund (14/3600-10) viser til at den aktuelle veien var ferdselsvei til gården Søndre 

Berg før det på 60-70 tallet ble boligbebyggelse i området. Han foreslår derfor Søndre Berg 

vei. Det samme gjør Inge Skavhaug (14/3600-11), Liv Grinna og Erling Fodnæss (14-3600-

12).  Statens vegvesen har ikke noe navneforslag (14-3600-19). 

 

Forslagene ble sendt til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale. 

Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om 

skrivemåten av navnene i tillegg til at de også kan gi råd om valg av adressenavn. I brev 

datert 02.03.2015 (14/3600-18) tilrår de skrivemåten Søndre Bergs vei slik at adressenavnet 

skrives på samme måte som Øvre Bergs vei ved Bånntjernveien lenger nordøst. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Søndre Bergs vei. 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veien som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten til 

å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Søndre Bergs vei (vedlegg 1) 

 



 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere og historielag (14/3600-7) (*) 

 E-post fra Johan Bergsund (14/3600-10) (*) 

 E-post fra Inge Skavhaug (14/3600-11) (*) 

 E-post fra Liv Grinna og Erling Fodnæss (14/3600-12) (*) 

 Brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3600-18) (*) 

 Brev fra Statens vegvesen (14/3600-19) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



��� � �

���� �

�� � � �

���� �

��� � �

���� �

�	 �� �

��� � 


��	� �

��� � �

���� �

���� �

���� �

���� �
���� 


���� �

�� �� �

���� �

��� � �

��	� �

��� � �

� � �

�� �

�� �

� �� � � � � �

� �

� � �

� � �

� � �

� � � �

	 � 
 � ��

� � 	 �� �

� � � ��

� � � ��

� � � ��

� � � ��

� � � ��

� � � ��

� � � � �

� � 	 �� �

� � 	 �� �

� � 	 �� �

� � 	 �� �
� � 	 �� � �

� � 	 �	 � �

� � 	 �	 � �
� � 	 �	 � 	

� � 	 �	 � �

� � 	 �	 � �

� � 	 �	 � �

� � 	 �	 � �

� � 	 �	 � 


� � � ��

� � � �� � �

� � � �� � �

� � � �� � 


� � 	 �� �

� � � ��� � � �	 � � � ��

� � 	 �� 

� � 	 �� �

� � � � � � � � �
�� 	 	 
 � �

� � � �� ����
	 
 � �  

�� �  � � � � � �� � � � � � �� �
� � � � � � ��� � �� � � �� � �� � � � �
�� � � � � � � � � � �  � � � � �� � � � 
	 � �� � � � � � � � �� �

� � �� � �� �	
� ���


� �� � � � � �� ��

�� ����
� � ��� � �� � �� ����� � �� �� � �
� �
����
����  � �� �� �!  � �
"� #$�� � � %� � &' �$ ' ' �() � 

� �"' ' #� $#� � %� #&�%� � � ( *� ��
"� #$&#$� $� � �



SAKSFRAMLEGG 

 
  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2998-1   Arkiv: L32  

 

Veinavn - Fegri  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Fegrikroken 

2. Øvre Fegrihellinga 

3. Nedre Fegrihellinga 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på tilsammen 3 veier innenfor 2 nylig regulerte 

utbyggingsområder på Fegri ved Tyristrand. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  



 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, 

men skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
Veiene som en ønsker adressenavn på vil bli opparbeidet i forbindelse med utbygging av de 

to godkjente reguleringsplanene Fegrihøgda (1 vei) og Nedre Fegri (2 veier).  

 

I brev datert 06.12.2007 (07/22-200) og brev datert 24.11.2014 (14/3252-1), begge for 

Nedre Fegri, ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på adressenavn på veiene. For 

Fegrihøgda ble lignende henvendelse gjort i brev datert 30.01.2015 (14/3252-4). Brev ble 

sendt eiere, historielag og utbyggere. At det ble sendt ut to henvendelser for Nedre Fegri, 

henholdsvis i 2007 og 2014, hadde sin årsak i at nåværende saksbehandler ikke hadde gjort 

seg kjent med forespørselen fra 2007.   

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

  

Adresseparsell innenfor reguleringsplan Fegrihøgda: 

Det er 1 vei som skal gis adressenavn. Oppmålingsavdelingen er enig i ønsket og 

argumentasjonen fra Nakkerud og Tyristrand historielag om at gårdsnavnet «Fegri» bør 

være en del av adressenavnet. 

  

1. Adresseparsellen tar av fra Nedre Fegriveien og går som en «u» inn i planområdet. 

Oppmålingsavdelingen ba i brev datert 30.01.2015 (14/3252-4) om forslag til 

adressenavn uten selv å foreslå noe navn. Berntsen Plan & Oppmåling AS v/Trond 

Berntsen foreslår i e-post (14/3252-5) Fegristubben (har henvisning til Fegri) og 

Tyristubben (har henvisning til Tyristrand). Nakkerud og Tyristrand historielag 

(14/3252-6) foreslår Fegrikroken, og viser til at arealet tidligere hørte til en av de 

gamle Fegrigårdene, og at det låg en dam i området.  

 

På grunnlag av innspillene anbefaler Oppmålingsavdelingen Fegrikroken. Navnet 

viser til Fegri, og sier noe om formen på veien, som en krok / «u» .  

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-7) hadde ingen merknader til navnet. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Fegrikroken. 

 

 



Adresseparseller innenfor reguleringsplan Nedre Fegri: 

Det er 2 veier som skal gis adressenavn. Oppmålingsavdelingen er enig i ønsket og 

argumentasjonen fra Nakkerud og Tyristrand historielag om at gårdsnavnet «Fegri» bør 

være en del av adressenavnet. 

 

2. Adresseparsellen tar av fra Vikersundveien sørøst for Sole terrasse og ligger 

nordligst og øverst i utbyggingsområdet. I forbindelse med kommunens henvendelse 

i 2007 (07/22-200) kom følgende forslag inn: 

Nordre/øvre vei: 

Fegri terrasse, Arne Arntzen (07/22-202) 

Gamle Fegri vei, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Øvre Fegri Terrasse, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Øvre Fegrihøgda, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Fegrikollen, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Emil Fægris vei, Tyristrand Landsbyforening (08/44-6) 

 

Kommunen ba Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand Landsbyforening 

snakke sammen, og komme med et felles forslag til navn (08/44-7). På vegne av 

begge foreningene foreslo Nakkerud og Tyristrand historielag følgende adressenavn 

(08/44-106): 

Nordre/øvre vei: 

Fegrihøgda 

 

Stedsnavntjenesten (08/44-108) hadde ingen merknader til navnet. 

 

En ny henvendelse om forslag til adressenavn ble, som tidligere nevnt, sendt ut fra 

kommunen 24.11.2014 (14/3252-1). Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-2) 

foreslo følgende adressenavn: 

Fegrihellinga alternativt Øvre Fegrihellinga. 

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-7) hadde ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Oppmålingsavdelingen foreslår at begge veiene får «Fegrihellinga» som 

fellesnevner med forleddene «Øvre» og «Nedre». 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Øvre Fegrihellinga. 

 

 

3. Adresseparsellen tar av fra Vikersundveien sørøst for Sole terrasse på samme sted 

som parsell nr. 2, og ligger sørligst og nederst i utbyggingsområdet. I forbindelse 

med kommunens henvendelse i 2007 (07/22-200) kom følgende forslag inn: 

Søndre/nedre vei: 

Fegriveien, Arne Arntzen (07/22-202) – veinavnet finnes fra før 

Søndre Fegri vei, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Nedre Fegri Terrasse, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Nedre Fegrihøgda, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Fegrilia, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

Ludvig Påleruds vei, Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

 



Kommunen ba Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand Landsbyforening 

snakke sammen og komme med et felles forslag til navn. På vegne av begge 

foreningene foreslo Nakkerud og Tyristrand historielag følgende adressenavn 

(08/44-106): 

Søndre/nedre vei: 

Fegribakken 

 

Stedsnavntjenesten (08/44-108) hadde ingen merknader til navnet. 

 

En ny henvendelse om forslag til adressenavn ble, som tidligere nevnt, sendt ut fra 

kommunen 24.11.2014 (14/3252-1). Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-2) 

foreslo følgende adressenavn: 

Fegribakken alternativt Nedre Fegrihellinga. 

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-7) hadde ingen merknader. 

 

Oppmålingsavdelingen foreslår at begge veiene får «Fegrihellinga» som 

fellesnevner med forleddene «Øvre» og «Nedre». 

 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Nedre Fegrihellinga. 

 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle til foreslåtte veier, utbyggere og Nakkerud og Tyristrand historielag får tilsendt brev 

der de får muligheten til å komme med forslag til veinavn.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Fegrikroken (vedlegg 1) 

 Kartbilag påtegnet Øvre Fegrihellinga og Nedre Fegrihellinga (vedlegg 2) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til eiere, utbygger og historielag (14/3252-4)(*) 

 E-post fra Berntsen Plan & Oppmåling AS v/Trond Berntsen (14/3252-5)(*) 

 E-post fra Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-6)(*) 



 Brev fra Ringerike kommune til lokale interessenter (07/22-200)(*) 

 Brev fra Arne Arntzen (07/22-202)(*) 

 Brev fra Nakkerud og Tyristrand historielag (08/44-3) 

 Brev fra Tyristrand Landsbyforening (08/44-6) 

 Brev fra Ringerike kommune til Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand 

Landsbyforening (08/44-7)(*) 

 Brev fra Nakkerud og Tyristrand historielag og Tyristrand Landsbyforening (08/44-

106)(*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (08/44-108)(*) 

 Brev fra Ringerike kommune til eiere, utbygger og historielag (14/3252-1) 

 E-post fra Nakkerud og Tyristrand historielag (14/3252-2)(*) 

 Brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3252-7) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3824-1   Arkiv: L32  

 

Veinavn Kjelstad  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kjelstadveien 

 

 

Sammendrag 
Block Watne AS har planlagt utbygging av et område vest for Nedre Klekken. På foreløpig plan 

ser de for seg en vei med noen korte stikkveier inn i feltet. For å unngå at uoffisielt navn tas i 

bruk er det ønskelig å få fastsatt navn på veien før eventuell oppstart av utbyggingen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  



 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, 

men skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 23.02.2015 (14/3600-13) ba Oppmålingsavdelingen grunneiere, naboer, 

historielag og utbygger om tilbakemelding på adressenavn på veien. Frist for tilbakemelding 

ble satt til 31. mars 2015.  

 

Arbeidstittel for utbyggingsområdet har så lang vært Kjelstad etter bruksnavnet på den 

eiendommen som dekker om lag 2/3 av utbyggingsområdet. 

 

Utbygger, Block Watne v/Frank Engejordet (14/3600-16), foreslår navnet Klekkenhagen. 

Block Watne argumenterer med at boligene og veien ligger i området Klekken, er en 

avstikker fra Klekkenveien, og er et logisk navn for raskt å plassere området geografisk slik 

at utrykningskjøretøy raskt finner frem. De opplyser også at de, som utbygger, heretter vil 

bruke Klekkenhagen som det offisielle navnet på prosjektet. De vil derfor svært gjerne at 

Klekkenhagen også blir veinavnet.  

 

Nabo, Elin Nilsen (14/3600-20) viser til at området er skilt ut fra gårdene Kjelstad og 

Sætrang. Ut fra om en legger til grunn østre eller vestre del av området foreslår hun 

adressenavnene Kjelstadveien, Kjelstadstien og Kjelstadmyra (veldig fuktig område). 

Altenativt Sætrangjordet, Sætrangstubben og Sætrangstien. På grunnlag av dyrelivet i 

området foreslår Eli Nilsen Grevlingstien, Rådyrveien (allerede i bruk, saksbehandlers 

kommentar)og Elgtråkket (allerede i bruk, saksbehandlers kommentar), og til slutt 

Hygenveien, Hygenjordet, Hygenstien og Hygenstubben etter navnet på gården Hygen-

Sætrang.  

 

Forslagene Kjelstadveien og Klekkenhagen ble sendt til Stedsnavntjenesten for Østlandet og 

Agderfylkene til uttale (14/3600-21). Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til Lov om 

stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene i tillegg til at de også kan gi råd 

om valg av adressenavn. Stedsnavntjenesten (14/3600-22) har ingen merknad til 

skrivemåten av Kjelstadveien. Dersom kommunen velger navnet Klekkenhagen tilrår de 

skrivemåten Klekkenhagan fordi det er i samsvar med uttalelsen av tilsvarende navn i 

området. De har ingen formening om hvilket av de to nevnte navnene som bør velges. De 

skriver at «…Selv om Kjelstad er et mer lokalt navn, ser det ikke ut til å ha spesielt lang eller 

utbredt tradisjon. Selv om sammensetningen Klekkenhagan er en ny konstruksjon, er Klekken et 

gammelt navn, og -hagan er et etterledd som har tradisjon i området…» 

 

Oppmålingsavdelingen mener at et adressenavn bestående av forleddet Kjelstad eller 

Klekken vil være det mest naturlige. Sætrangsnavnet er sterkt knyttet til Sætrangsgårdene, 

dyrenavn er ikke ønskelig hvor en har gode stedsnavn som kan brukes i stedet, og Hygen 

navnet kan være greit å ha i reserve dersom en på et senere tidspunkt finner det 

hensiktsmessig å gi stikkveien fra Klekkenveien og inn til gården et eget adressenavn. 

Kjelstad er bruksnavnet på 102/46 og er registrert i matrikkelutkastet fra 1950, og brukt på 



økonomisk kartverk utgitt i 1967. Klekkenhagan derimot er et konstruert navn som baserer 

seg på at utbyggingsområdet ligger i nærheten av Klekken, som er et velkjent og gammelt 

stedsnavn. Oppmålingsavdelingen mener at en bør velge stedsegne stedsnavn som 

adressenavn i stedet for konstruerte navn når en har tilgang til det. Selv om Block Watne 

mener dette navnet ikke har noen forankring i daglig tale, ikke er i bruk og derfor ikke gir 

noen intuitiv geografisk plassering vil en ved å ta det i bruk som adressenavn «revitalisere 

og bevare» Kjelstad-navnet. Oppmålingsavdelingen mener det bør veie tyngre enn å ha et 

kjent navn som førsteledd.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Kjelstadveien. 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veien som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten til 

å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingsavdelingens forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Kjelstadveien (vedlegg 1) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, naboer, utbygger og historielag 

(14/3600-13) (*) 

 E-post med vedlagt brev fra Block Watne AS v/Frank Engejordet (14/3600-16) (*) 

 E-post fra Eli Nilsen (14/3600-20) (*) 

 E-post Ringerike kommune til Stedsnavntjenesten (14/3600-21) (*) 

 E-post med vedlagt brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene 

(14/3600-22) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 



offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 





SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/3346-1   Arkiv: L9  

 

Bryggeveileder - Storelva og Randselva i Hønefoss  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  

 

2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 

 

 

Sammendrag 
Arbeidet med bryggeveilederen er en del av prosjektet «Vannkanter og bynære 

friluftsområder – tilrettelegging for friluftsliv» som ble starta i 2008. I prosjektet er det flere 

andre underprosjekter, som alle har til hensikt å fremme tilgjengeligheten til vannkantene og 

de bynære friluftsområdene. Bryggeveilederen er en del av arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen.  

 

Bryggeveilederen vil øke tilgjengeligheten til vannkantene ved at det blir mulig å bygge 

brygger der det er egna, slik at det oppfordres til bruk av båt på elvene.   

 

Bryggeveilederen ble vedtatt sendt på høring av hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning i august 2013. I april 2014 vedtok formannskapet at ytterligere to lokaliteter 

skulle vurderes med tanke på større bryggeanlegg (blå sone). Veilederen legges nå fram med 

en endring som følge av disse vurderingene, der den blå sona vest for Schjongslunden er 

flytta lenger nord.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 



Kommunen ønsker økt bruk av elvene i Hønefoss. Et ledd i dette er å tillate brygger i 

områder hvor det er forsvarlig. Anleggelse av brygger må være kontrollert, og med hensyn 

til elva og elvebredden i det aktuelle området. 

 

Det er behov for retningslinjer for bygging av brygger i kommunens vassdrag. Når miljø- og 

arealforvaltningen mottar søknader og henvendelser om brygger, foreligger det i dag ikke 

retningslinjer å vurdere på bakgrunn av. Dette kan ha ført til at en ikke har sett 

sammenhengene i et område slik at saker har blitt behandla uten hensyn til andre saker i 

geografisk nærhet eller at byggesaker er avslått unødig. Det kan også ha ført til ulik 

behandling av henvendelser.  

 

Bryggeveilederen som legges fram for vedtak er geografisk avgrensa til å gjelde Randselva 

og Storelva der de renner gjennom Hønefoss. Det er et mål å lage retningslinjer for alle 

vassdrag i kommunen på sikt. 

 

I bryggeveilederen er elvene delt opp i ulike soner etter hvor egna områdene er for brygger. 

Noen steder i elvene er det ikke egna for brygger, noen steder kan det være aktuelt med 

enkle brygger og andre steder kan det være mulig å ha større anlegg som småbåthavner, 

gjestebrygger eller bade- og fiskebrygger. De viktigste kriteriene for å vurdere et område er 

elvas strøm og vannføring, tilgjengelighet og grad av terrenginngrep. I sone 1 er det ikke 

tillatt å bygge brygger, i sone 2 er det egna for mindre brygger og i sone 3 er det egna for 

større bryggeanlegg, slik som badebrygger, gjestebrygger og småbåtanlegg.  

 

Innenfor de ulike sonene er det ulike krav til saksbehandling. For mindre brygger og anlegg 

vil en byggesak være tilstrekkelig. For større anlegg vil det være nødvendig med en 

reguleringsplanprosess. 

 

Bryggeveilederen definerer ulike bryggetyper. Det skilles mellom forskjellige typer brygger 

basert på bruk, antall båtplasser og utforming.  

 

En rekke prinsipper forklares i veilederen. Disse skal være veiledende i saksbehandlinga, 

sammen med sonene og eksempel på utforming av brygger. Blant disse er ønsket om å 

unngå privatisering av vannkantene, at bryggene ikke skal være sjenerende og at en ikke 

ønsker mange små brygger, men heller å samle flere båter i et større anlegg. Det er viktig å 

ha fokus på allmennhetens interesser og sikkerhet på elva. 

  

Bryggeveilederen er retta mot byggesaksbehandlere for støtte i saksbehandlinga og mot 

publikum for støtte i søknadsprosessen. 

 

Bryggeveilederen avklarer ikke fullt ut når det kan påregnes godkjenning eller ikke av 

søknad om byggetillatelse og dispensasjon. Gjennom vedtak, evaluering og arbeid med 

kommuneplan vil kommunens holdning til bygging brygger konkretiseres. 

 



Endringer og vurderinger siden forrige behandling i formannskapet 

Veilederen legges nå fram med endringer som følge av vedtak i formannskapet 22.04.14, 

sak 80/14. 

 

 Strekningen med sone 3 vest for Schjongslunden er flytta lenger nord, etter 

kommunikasjon med Ragnar Braata og Steinar Larsen. Det andre forslaget, som 

innebar å se på muligheten for tilsvarende sone nord på Benterud, er ikke tatt med 

grunnet strømningsforhold og grunnforhold på stedet. Det er likevel vurdert at det 

skal være mulig å tilrettelegge for fiske herfra. 

 

 Det er lagt til et punkt om at det er eier av brygga som har ansvar for vedlikehold og 

avhending av brygga.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er det i utgangspunktet ikke tillatt å anlegge brygger ved kommunens 

vassdrag. Bryggeveilederen skal innarbeides i ny kommuneplan i forbindelse med pågående 

revisjon av gjeldende plan. Det skal legges inn eget arealformål for områdene som omfattes 

av soner hvor brygger tillates. Formålet som foreslås brukt er pbl § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern 

av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone», med underformål «natur- og 

friluftsområder». Til dette formålet kan det gis bestemmelser etter pbl § 11-11, som blant 

annet åpner for bestemmelser om at annen bebyggelse kan tillates gjennom behandling av 

enkeltvise søknader når formål, omfang og lokalisering er angitt.   

 

Følgende bestemmelse foreslås tilknytta formålet: 

«Brygger tillates bygd etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For brygger med 

mer enn to båtplasser eller flate større enn 1,8 m x 4 m
 
kreves reguleringsplan. Ved 

behandling av byggesøknader eller i reguleringsplanprosessen skal prinsippene i 

bryggeveilederen følges.»  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 19.08.13, sak 94/13, at 

utkast til bryggeveileder sendes på høring til aktuelle myndigheter og 

interesseorganisasjoner.   

 Formannskapet vedtok i møte 22.04.14, sak 80/14, at to nye lokaliteter for større 

bryggeanlegg skulle vurderes, samt at ansvar for vedlikehold og avhending skulle 

fastsettes i bryggeveilederen.  

 

Høringsperiode og innkomne innspill 

Høringsutkastet ble sendt ut 30.09.13 per brev og arbeidet ble annonsert i Ringerikes blad 

28.09.13. Frist for innsending av innspill var 04.11.13. Det kom inn ett innspill. Dette er 

vedlagt. Nedenfor er innspillet oppsummert og kommentert:  



 

Innspill fra EB Kraftproduksjon, datert 30.10.13 

Etterlyser at bryggeveilederen omtaler store flommer, med forbehold om at det allerede står 

det da avsender kun har skumma gjennom utkastet. Ønsker lykke til med prosjektet.  

 

Rådmannens kommentar: 

Flommer var kun nevnt i forbindelse med at sommerbrygger ikke må ha kvalitet som tåler 

flom da de ikke skal ligge ute i flomsesongen. Basert på innspillet er det lagt til at 

helårsbrygger må tåle å ligge ute hele året, også i flomperioder.  

 

 

Vedlegg 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

1. Bryggeveileder Ringerike kommune – deler av Randselva og Storelva 

a. Detaljkart soner Eikli – Petersøya 

b. Detaljkart soner Petersøya – Hovsenga 

c. Stabilitetsvurdering faresone Støaveien – befaringsrapport Storelva og 

Randselva, NGI, datert 26.11.09* 

2. Protokoll fra behandling i formannskapet 22.04.14, sak 80/14* 

3. Referat fra oppfølgingsmøte med Ragnar Braata i etterkant av formannskapets 

vedtak i 22.04.14* 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Bakgrunn  
Storelva har i historisk tid både vært trafikkert av dampdrevne båter og av båter som har vært 

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

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

brukt. Randselva er ei god fiskeelv. 

 

Det kommer stadig henvendelser til enhet for miljø - og arealforvaltning fra privatpersoner med 

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

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

om enkle brygger.  

 

I prosjektet "vannkanter og bynære 

friluftsområder - tilrettelegging for 

friluftsliv" er hovedmålet å øke bruken 

av elver og innsjøer i kommunen. Det er 

konkludert med at det er behov for en 

bryggeveileder som kan bidra til å unngå 

skjemmende og farlige tiltak, og dermed 

bidra til at eventuelle tiltak blir gode. En 

veileder vil også sikre en mer rettferdig 

og konsekvent vurdering av 

henvendelser angående bygging av nye 

brygger. For å øke forståelsen for 

hvorfor brygger tillates i noen områder 

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

dokument å legge til grunn for 

avgjørelsene, utarbeida i samarbeid med 

kunnskapsrike personer fra ulike 

interessegrupper.  

 

Foreløpig vil bryggeveilederen omhandle 

elvene i Hønefoss, altså Storelva mellom 

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

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

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

 

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

gjeldende plan. Nøyaktig hvordan dette skal gjøres er foreløpig usikkert.  
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Mål 
 Fremme gode byggetiltak i den hensikt å øke allmennhetens bruk av elvene. 

 Hindre uønska privatisering av vannkantene. 

 Unngå skjemmende og farlige brygger. 

 Sikre rettferdig og konsekvent vurdering av søknader og oppnå forståelse for 

tilbakemeldinger fra kommunen. 

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

Stort sett har henvendelsene dreid seg om følgende: 

 Enkle brygger i tilknytning til private boliger. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

varierende vannstand. Stabilitetsvurdering faresone Støaveien - befaringsrapport Storelva og 

Randselva er vedlagt.   

 

Gjeldende bestemmelser om brygger i Storelva og Randselva 

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

omhandler brygger og andre tiltak i strandsonen. 

§ 1.6 Friområder  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

skilles mellom ulike bryggetyper og bruk.  

 

Soner 

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

 

Følgende kriterier er brukt for å avgrense sonene: 
 Strømningsforhold 

 Dybde og grunnforhold 

 Tilgjengelighet fra sentrum 

 Muligheter for parkering og tilrettelegging på land 

 Grad av terrenginngrep 

 

Sone 1 (rød farge) 

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

ikke grunnet vanskelige strømnings- eller grunnforhold eller utilgjengelighet. 

 

 

 

 

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

trafikksikkerhetstiltak. 



Ringerikekommune

6

Sone2 (svartfarge)
Det tillatesbåtutsettingsplassogenklesommer- oghelårsbrygger.Strømningi elvamåikkeværefor
sterkdabåtermåkunneliggelangsbryggeruten å bli ødelagteller slite seg.Detmåogsåværedypt
nok til å kunneleggetil vedbryggavedlavvannstand.
Søknadskrav: byggesøknadfor bryggeropp til 1,8m x 4 m, deretter reguleringsplan.

Sone3 (blå farge)
Det tillatessmåbåtanleggogspesialbryggerom det vedtasreguleringsplan.I tilknytningtil dissekan
det tillates tilhørendekonstruksjonerpåland,som plattinger,sittegrupper,toaletter, søppeldunker
oggrillplasser.
Søknadskrav: reguleringsplan.

Kart somviserhvordanRandselvaog Storelvaer inndelt i soner.Seforklaringerover. Kart i størremålestokker vedlagt.
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Eksempel på utforming utliggere i småbåtanlegg og gjestebrygge  

Bryggetyper 

 

Enkel sommerbrygge 

Leider fører ut til en flytebrygge som kan være 

festa i påler eller lignende. Brygga er inntil 4 

meter lang og inntil 1,8 meter bred, og ligger 

der det er dypt nok. Båter skal i alle tilfeller 

ligge i elvas strømretning. 

 

Det stilles ikke krav til at en sommerbrygge skal 

tåle vårflom. Derfor skal den tas opp om 

vinteren. Det må være en plan for hvor brygga 

skal vinterlagres. 

  

Enkel helårsbrygge 

Leider fører ut til en flytebrygge som kan være 

festa i påler eller lignende. Brygga er inntil 4 

meter lang og inntil 1,8 meter bred, og ligger 

der det er dypt nok. En helårsbrygge kan ligge 

ute hele året, også i flomperioder, og må bygges i en kvalitet som tåler dette. 

 

Småbåtanlegg/gjestebrygge 

Et småbåtanlegg eller en gjestebrygge tilbyr båtplasser for flere båteiere. Et slikt anlegg ser man for 

seg at kan ha plass til opp til 20 båter.  

 

Leider fører fra land og ut til en 

flytebrygge som kan være festa i påler 

på samme måte som ved enkel brygge. 

Brygga kan være inntil 15 meter lang 

og ligger langs land der det er dypt 

nok, ellers vinkelrett ut fra land. Til 

flytebrygga er det festa utliggere med 

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

eller en eller flere brygger ut fra land, for å doble antallet båtplasser. Småbåtanlegg kan ligge ute hele 

året, også i flomperioder, og må bygges i en kvalitet som tåler dette.    

 

Spesialbrygge 

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

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

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

 

 

 

Eksempel på utforming enkel helårsbrygge eller 
sommerbrygge på påler (Illustrasjon: Erik Karlsen (Stiftelsen 
Glatved brygge)) 
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Ytelseskrav spesialbrygger: 

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

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

 Bryggene kan være hengende eller flytende og ha landgang. 

 Det bør være utformet for helårs bruk. 

 Bryggene krever større plass på land og på vann.  

 Bryggene må tåle tyngre mindre kjøretøy/motoriserte rullestoler.   

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

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

 

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

 

En spesialbrygge kan ligge ute hele året, også i flomperioder, og må bygges i en kvalitet som tåler 

dette. 

Prinsipper 
Følgende prinsipper må oppfylles før bygging av brygger tillates: 

 

1. Fri og trygg ferdsel på land og i vann 

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

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

 

2. Privatisering skal unngås 

Fellesanlegg skal invitere alle til bruk. Offentlige 

søppelkasser, offentlige skilt og typiske 

parkmøbler (gjerne gjenkjennelig fra andre 

offentlige rom i byen) bidrar til en følelse av at 

anlegget er offentlig. Gjerder, skilt og private 

utemøbler bidrar derimot til en følelse av at 

anlegget er privat. 

 

3. God utforming  

Det skal brukes pene, solide, miljøvennlige og hele materialer for å sikre god universell, praktisk og 

estetisk utforming. Tegninger av brygga må leveres sammen med byggesøknad.  Flyteelementer skal 

være usynlige, gjerne skjult av tre. Offentlige brygger skal være universelt utforma (se definisjon 

spesialbrygge). 

 

 

 

 

 

Privatisering skal unngås  
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4. God kvalitet for sikkerhet
Materialenemåværei en slikstandat de tåler
normalbruk.Det vil sibåtersomleggestil, bruk av
bryggasombade- og fiskebryggeognormale
strømningsforholdogvannstander.Bryggamå
forankrespåenslikmåteat det er liten risikofor at
denkanslitesløsavstrømmen.

5. Skalikkegi konsekvenserfor strømningsforhold
Enbryggeskalikkeendrestrømningsforholdeller påvirkenaturforhold.

6. Skalikkeværei veienfor båtled.
Derdet er merkabåtledskalbryggerikkeværetil hinderfor ferdsel.Deter et målat bøyerskal
unngås.Tradisjonelleoransjebøyervirkerofte skjemmende,ogdersomdeplassereslangtfra landvil
de lett kunnehindreferdselen.

7. Unngåunødvendigeinngrep
Detskalikkegjøresinngrepi alleredeinngrepsfrieområderuten at det søkesspesieltom det. Pålik
linje mådet søkesom tillatelsetil mudring.Detteskaldet opplysesom i vedtakom tillatelsetil å
byggebrygger.

8. Hellerenstor ennmangesmå
Kommunenønskerheller åha færrestørreanleggennmangesmå.Etstort anleggkanbeståavflere
brygger.Altsåvil vi i størstmuliggradetterspørreat flere gårsammenom fellesanlegg,ennat alle
anleggerhversinbrygge.Detteer for å få færrestmuligpotensialekonflikter medbåttrafikkenpå
elva.

9. Eieravbryggabæreransvaretfor vedlikeholdogavhendingavbrygge
Eieravbyggetbryggebæreransvaretfor løpendevedlikeholdavbrygga,slik at dentil enhvertid
oppfyllerkravom sikkerhetoggodutforming/estetikk.Dersombryggaikkelengerskalbrukeshar
eier ansvaretfor at denavhendespåen godmåte.

Innspill til kommuneplanensarealdel
Detskalleggesinn egetarealformålfor områdenesomomfattesavsonerhvorbryggertillates.
Formåletsomforeslåsbrukt er etter pbl § 11-7 nr. 6 «Brukogvernavsjøogvassdrag,med
tilhørendestrandsone»,medunderformålnatur- og friluftsområder. Tildette formålet kandet gis
bestemmelseretter pbl § 11-11,somblant annetåpnerfor bestemmelserom at spredtbebyggelse
kantillatesgjennombehandlingavenkeltvisesøknadernår formål,omfangoglokaliseringer angitt.

Det er ikke ønskeligmedsynligeflyteelementer og
bryggersomgårlangt ut i elva
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Følgende bestemmelse foreslås tilknytta formålet: 

«Brygger tillates bygd etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For brygger med mer enn to 

båtplasser eller flate større enn 1,8 m x 4 m kreves det reguleringsplan. I behandlinga av 

byggesøknaden eller i reguleringsplanprosessen skal prinsippene og retningslinjene i 

bryggeveielederen følges, herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper.»  

Bidragsytere  
Bidragsytere utenfra kommunen har vært Ragnar Braata og Harald Gårdvik, skippere på Dronning 

Tyra, som har god lokalkunnskap om elvene i Hønefoss. Stiftelsen Glatved brygge har bidratt med 

kunnskap om bruk av elva og bryggeutforming. 

Vedlegg 
1. Detaljkart soner Eikli – Petersøya 

2. Detaljkart soner Petersøya - Hovsenga 

3. Stabilitetsvurdering faresone Støaveien - befaringsrapport Storelva og Randselva, NGI, datert 

26.11.09 
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BRYGGEVEILEDER  
– Storelva og Randselva i Hønefoss  
  

Vedlegg 1 –  
Detaljkart soner Eikli – Petersøya   
 
Sone 1: rødt 

Sone 2: svart 

Sone 3: blått 

 

 

 
Miljø- og arealforvaltning,  

Ringerike kommune  
April 2015 
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BRYGGEVEILEDER 

 – Storelva og Randselva i Hønefoss 

 

Vedlegg 2 –  

Detaljkart soner Eikli – Petersøya 
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1 Innledning 

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

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

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

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

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

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

Sikringstiltak  

Rec 
Til- 
tak  
nr 

Tiltaknavn 
Ut- 

strek-
ning 

Leng-
de 

Elve-
side 

Tiltaks
-type 

Vass-
dragsnr 

Dato 
utført Kommentar Komm.

nr 

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

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

340 100 H E 012-E0 19841017   605 

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

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

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

340 240 H E 012-E0 19760101   605 

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

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

VEDLIKEHOLD  
OG 100 M 
FORLENGELSE 

  

1045 - STORELV VED STØA, 

1396 STORELV VED DOMPIDAL 

5467 - RANDSELV V. ØYA MFL, 

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

5363 RANDSELV VED HOV 

6513 RANDSELV V. HØNEFOSS 
FOLKESKOLE  

1983 ÅDALSELV VED GLATVED,  

7075 RANDSELV V. 
BEKKEGATA  

5357 STORELV V. BUSUND,  

5470 STORELV V. MÆLINGEN MFL.  

1487 STORELV VED AVERØEN  

7324 OPPRYDD. I STORELVA VED HÅKENSTAD   

 

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

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

10 5470 
STORELV V.  
MÆLINGEN MFL.  
RINGERIKE, BUSKERUD 

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

  

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

200 200 H E 012.EA2 19771121     

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

13 6513 
RANDSELV V. HØNEFOSS  
FOLKESKOLE,  
RINGERIKE, BUSKERUD 

100 100 V E 012.EA2 19750101     

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

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

  

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

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

USIKKER OM  
UTFØRT I FULL  
UTSTREKNING 

  

 

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

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

 

 
Figur 6 Folafoss - bru E16 
 

 
Figur 7 Aktiv skråning nord for Eikli 
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Figur 8 Elva går mot yttersving etter Støalandet. Sørover går det raviner opp til platået. 
Grunna ut for Idrettsplassen presser elva over mot Krakstadmarka. 
 
 



 
 
 
 
 
 

   

Dokumentnr.: 20091249-00-5-TN  
Dato: 2009-11-26 
Side: 11  

 
Figur 9 Steinsatt bredd på høyre side, ser ut til å følge eiendomsgrensene.  
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Figur 10 Holttangen. Elva snur seg ved Holtangen og går over mot motsatt bredd 
 

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

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

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

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

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

 
Foto 9 Skråning mot sykehuset, eldre glidning i bunn av skråningen. 
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Foto 10 Nord på Eikli. Aktiv skråning – ryggen på toppen av skråningen er svært smal! 
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Foto 11 Fjell i elvekant, nord for Eikli 



 
 
 
 
 
 

   

Dokumentnr.: 20091249-00-5-TN  
Dato: 2009-11-26 
Side: 22  

 
Foto 12 Fjell midt i bildet (foto 11). Silt og leirig skråning ned mot Eikeli (foto 10) 
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Foto 13 Sikring sør for Schjongslunden. 
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Foto 14. Langs land – yttersving Schjongslunden, skog og grunn i bevegelse 

 
Foto 15. Skog i bevegelse 
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Foto 16. Langs Støalandet 
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Foto 17 Overgang mellom ustabilt og stabilt område ved Støa 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 08/1950-56  Arkiv: 140 &40  

 
Sak: 80/14 
 
BRYGGEVEILEDER - ENDELIG VEDTAK  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
 
1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  
2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 
3. Bryggeveilederen innarbeider ansvar for vedlikehold og avhending av brygger. 
4. Rådmannen gis i oppgave å utrede Larsens innspill i 2 punkter fra HMA og komme 

tilbake med eget saksframlegg. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2014: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  
2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 
3. Bryggeveilederen innarbeider ansvar for vedlikehold og avhending av brygger. 

 
Innspill fra Steinar Larsen (Ap) som følger saken: 
”1. Området ved Kvernbergbrua nedenfor Haugli gjøres om til blått felt, og det tas sikte 
 på en fast brygge (slik som Glatvedt brygge er). 
2. Kommunen eier en liten ballplass ved Eikli. Dette område gjøres om til blått felt, og 
 kan bli et område for folk i rullestol, og med mulighet for fiske”. 

 
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
 
Rådmannen gis i oppgave å utrede Larsens innspill i 2 punkter fra HMA og komme tilbake 
med eget saksframlegg. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 



Hovedkomiteens (HMA) innstilling med ordførers forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

Notat   
 
 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
08/1950-58 11783/14 140 &40 12.05.2014 

 

BRYGGEVEILEDER - NOTAT FRA MØTE OM UTREDENING AV TO 
LOKALITETER FOR STØRRE BRYGGEANLEGG  
 
Oppfølging av vedtak i FS 22.04.14 
 
Kort møte med Ragnar Braata og Ingeborg Faller, 09.05.14.  
 
 
Da bryggeveilederen ble lagt fram for vedtak i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
og i formannskapet i april 2014 ble den sendt tilbake for å utrede to nye lokaliteter for større 
bryggeanlegg, samt å legge inn noe om ansvar for vedlikehold og avhending av brygger.  
 
For å utrede de to alternativene ble det tatt kontakt med Ragnar Braata som har bistått tidligere 
i arbeidet med veilederen. I møtet gikk vi gjennom de to forslagene om å legge til rette for 
større bryggeanlegg. I møtet ble konklusjonen at det trolig ikke er egna med større brygger på 
de to lokalitetene: 

 Ved Kvernbergsund bru blir strømmen sterkere da elva nærmer seg yttersving. Det er 
satt av område til en større brygge ca 350 meter lenger sør i elva, mot Schjongslunden. 
Det bør ikke være for mange slike anlegg, og lokaliseringa på Schjongslund er bedre 
enn under brua ved Kvernbergsundet på grunn av strømningsforhold og på grunn av 
solforhold.  

 Ved Eikli er det ikke behov for å legge til rette for brygge dersom ønsket er at det skal 
være en plass hvor det er mulig å fiske fra rullestol. Dette kan det legges til rette for på 
andre måter, hvor strømningsforholdene ikke er like viktige.  

 
Braata tar likevel kontakt med initiativtaker Steinar Larsen for å høre mer om hva som ligger 
bak ønskene, og for å eventuelt vurdere dem på et annet grunnlag.  
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll fra formannskapsmøtet 22.04.14, sak 80/14. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/227-9   Arkiv: M45  

 

Endring av forskrift om gebyrer for tilsyn på avløpsanlegg  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til utkast til forskriftsendring og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25 nr 1050).  

2. Endringsforskriften sendes på offentlig høring med seks ukers frist. 

 

 

Sammendrag 
Kommunestyret vedtok i sak 143/14 (arkivsak 14/227-8) at det skal tas sikte på å innføre 

årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg. Samtidig ble det vedtatt oppstart på revisjon av 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn – nr 1050, for at kommunen lovlig skal kunne ta årlig gebyr. 

På bakgrunn av dette har rådmannen lagd forslag til endringsforskrift, og vi foreslår at denne 

sendes på offentlig høring med seks ukers høringsfrist. 

 

Innledning / bakgrunn  
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg etter forurensningsloven.  

Det er vedtatt å ta gebyr på selvkostnivå for dette arbeidet. Fra tilsynsarbeidet startet opp i 

2011, er det tatt gebyr for hvert enkelt tilsyn i etterkant av tilsynet. Dagens tilsyn på mindre 

avløpsanlegg utføres utelukkende av kommunale ansatte, og dette gjør det vanskelig å oppnå 

både selvkostbalanse og den vedtatte tilsynsfrekvensen (ca hvert 5. år). Vi ser også at 

gebyrene som tas kan variere fra år til annet, og at det kan bli store forskjeller på gebyrets 

størrelse.  

 

Dersom det innføres årlig gebyr, vil kommunen få handlingsrom til å øke tilsynstakten 

betraktelig. Kommunen har fått tilbud fra kommunal slamtømmer for gjennomføring av 



tilsyn i kombinasjon med tømming av anleggene. Dersom kommunen sier ja til dette, vil det 

bli gjennomført mange flere tilsyn i året enn i dag. Årlig tilsynsgebyr medfører også at eiere 

av anleggene vil betale likt beløp. Da har også kommunen mulighet til lettere å justere 

gebyrets størrelse hvis det betales for mye/for lite.  

 

For mer informasjon om bakgrunnen for å innføre årlig gebyr viser rådmannen til vedlagte 

saksframlegg fra da saken var sist oppe til politisk behandling. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Kommunestyret vedtok i sak 143/14 (arkivsak 14/227-8) at det skal tas sikte på innføre årlig 

tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg. Det ble også i samme sak vedtatt oppstart av 

(Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn – nr 1050) som er hjemmelsgrunnlaget for at kommunen kan ta gebyr for tilsyn. 

 

Rådmannen har sendt melding om oppstart til lørdagsannonsen i Ringblad. Fristen var 

20.4.2015. Det er ikke kommet inn noen merknader til varslet.  

 

Juridiske forhold  
Vedlagt til dette saksframlegget er dagens versjon av forskriften sammen med rådmannens 

utkast til forskriftsendring.  

 

Rådmannen foreslår å endre § 3 i forskriften ved å ta inn følgende nye setning:  

«Tilsynsgebyret betales årlig for alle eksisterende avløpsanlegg som omfattes av 

Forurensningsforskriften kapittel 12».  

 

Tidspunkt for gjennomføring 

 

Før vi kan innføre ordning med årlig tilsynsgebyr, må det på plass en IT-løsning for 

rapportering fra tilsynet tilsyn, i tillegg til en inngåelse av avtale mellom  kommunen og 

slamtømmer. Dette regner rådmannen med at vil være på plass i løpet av 2015, slik at årlig 

tilsynsgebyr vil gjelde fra 2016. Rådmannen tror det er mest hensiktsmessig å fakturere 

tilsynsgebyret på tredje betalingstermin (september). Dette er fordi gebyr for vann/avløp og 

feiing blir fakturert på henholdsvis første og andre termin. Dagens kontrakt mellom 

Ringerike kommune og Ringerike Septikservice gjelder til mai 2017.  En ny avtale med 

slamtømmer for tilsyn vil mest sannsynlig bli et vedlegg til eksisterende kontrakt. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
- Kommunestyret vedtok i sak 143/14 (arkivsak 14/227-8) at det skal tas sikte på 

innføre årlig tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg. 

 

- Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i 

Ringerike kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS. 

Forskriften ble senere endret i 2012 hvor gebyr for forurenset grunn ble inkludert, 

vedtatt som sak 85/12 i HMA, sak i FS 139/12 og sak 86/12 i kommunestyret.  

 

Økonomiske forhold  



Omlegging til årlig tilsynsgebyr vil medføre større økonomisk forutsigbarhet både for 

kommunen og innbyggerne. Forrige gang saken var til politisk behandling ble det vedtatt å 

ta sikte på å innføre et årlig tilsynsgebyr på kr 555,-. 

Sammenlignet med andre kommuner som tar årlig gebyr for tilsvarende tilsyn, er dette et 

middels høyt kostnadsnivå.   

 

Behov for informasjon og høringer 
Siden denne gebyromleggingen vil omfatte om lag 4500 private anleggseiere, er det viktig å 

sende informasjonen ut på en bred høring. Rådmannen har vurdert at det derfor er mest 

hensiktsmessig å informere om høringen i Ringblad, i tillegg til på kommunens hjemmeside 

og på Facebook. Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg settes til seks uker.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak om at det tas sikte på å innføre årlig 

tilsynsgebyr på kr 555,- for mindre avløpsanlegg (se sak143/14, arkivsak 14/227-8). 

Det ble også i samme sak vedtatt oppstart av (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og 

tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn – nr 1050) som er hjemmelsgrunnlaget 

for at kommunen kan ta gebyr for tilsyn.  

Rådmannen er fortsatt av den oppfatning av at årlig tilsynsgebyr vil gi flere fordeler, hvor 

den største er bedre forutsigbarhet for kommunen og innbyggerne.  

Rådmannen har laget forslag til endring av forskriften hvor omlegging til årlig gebyr er tatt 

inn i lovteksten, og foreslår at denne sendes ut på offentlig høring med seks ukers 

høringsfrist.  

 

Vedlegg 
- Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og 

forurenset grunn – nr 1050 

- Forslag til endringsforskrift  

- Saksframlegg (arkivsak 14/227-3): «Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre 

avløpsanlegg til årlig gebyr 

- Saksprotokoll 

 

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, 21.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 



Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 
utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike 
kommune, Buskerud 

Dato FOR-2009-06-25-1050 
Publisert II 2009 hefte 4 
Ikrafttredelse 14.09.2009 
Sist endret FOR-2012-06-28-1053 (fra FOR-2012-11-15) 
Endrer  
Gjelder for Ringerike kommune, Buskerud 
Hjemmel FOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6 
Kunngjort 13.08.2009   kl. 13.40 
Rettet  
Korttittel Forskrift om gebyrer for avløpsvann, Ringerike 

 

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012) 

 

§ 1. Formål 

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader ved følgende: 

1. Saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann. 
2. Saksbehandling og utgifter i forbindelse med terrenginngrep i forurenset grunn. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av 

forurensningsforskriftens kap. 2, 12, 13, 15 og 15A. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 

§ 3. Gebyr 

For saksbehandling og tilsyn som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr 

etter gjeldende satser. 

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. Størrelsen på 

saksbehandlingsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av 

gebyrregulativet. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 



§ 4. Innbetaling av gebyrer 

Kommunen sender faktura for saksbehandling når vedtaket er fattet eller etter 

godkjenning av sluttrapport. Tilsynsgebyr faktureres etter utført tilsyn. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 

§ 5. Innkreving av gebyrer 

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven 

kapittel 7. 

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 6). 

 

§ 6. Vedtaksmyndighet 

Enkeltvedtak i henhold til § 5 i denne forskrift fattes av kommunen. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 7). 

 

§ 7. Klage 

Enkeltvedtak etter § 6 i denne forskrift kan påklages innen 3 uker fra meddelelse om 

vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28. 

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan 

derfor ikke påklages. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 7). 

 
 



Forskrift om endring av forskrift 25. juni 2009 nr. 1050 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn 
av avløpsvann, Ringerike kommune, Buskerud 
Fastsatt av Ringerike kommunestyre……..med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12 og §11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger 
og om avfall (forurensningsloven). 

I 

I forskrift 25. juni 2009 nr. 1050 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsvann, Ringerike 
kommune, Buskerud gjøres følgende endringer: 

 
 
Nåværende § 3 oppheves. 
 
 
Ny § 3 skal lyde:  
For saksbehandling som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr etter gjeldende satser. 
Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. Kommunen sender faktura for 
saksbehandling når vedtaket er fattet eller etter godkjenning av sluttrapport.  
 
For tilsyn på anlegg som utføres av kommunen eller etter oppdrag fra kommunen skal anleggseier 
betale gebyr etter gjeldende satser.  Tilsynsgebyret betales årlig av eiere av eksisterende avløpsanlegg 
som omfattes av Forurensningsforskriften kapittel 12. 
 
Størrelsen på gebyrene i denne bestemmelsen fastsettes av kommunestyret og fremkommer av 
gebyrregulativet.  
 
Nåværende § 4 oppheves. 
 
Nåværende § 5 blir ny § 4  
Nåværende § 6 blir ny § 5 
Nåværende § 7 blir ny § 6 
 

II 

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt de kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/227-3   Arkiv: M45  

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  

2009-06-25 nr 1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-

26-25 nr 1048 

 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt 

gebyr for dette per gjennomført tilsyn. Målet er nå å endre dette til å bli et årlig gebyr på lik 

linje med feieravgifta.  Fordelen med denne ordningen vil være mange, blant annet en større 

forutsigbarhet både for kommune og innbygger. 

 

Beskrivelse av saken 
Kommuner er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven. 

Ringerike kommune har ført tilsyn med mindre avløpsanlegg siden 2011. Det er vedtatt å ta 

gebyr på selvkostnivå for dette arbeidet.  Per dags dato tas gebyret pr gjennomført tilsyn i 

etterkant av arbeidet. 

 

Både kommune og slamtømmer har tilgang til datasystemet som brukes. Det kan legges inn 

data og tas ut rapporter med samme bakgrunnsinformasjon. Et årlig gebyr vil kunne 

administreres i eksisterende system, men med noen endringer.  

 



Tilsyn utføres i dag utelukkende av kommunale ansatte, men med bakgrunn i opplysninger 

av både anleggseier og slamtømmer. Ringerike kommune har fått tilbud om økt bistand fra 

kommunal slamtømmer for gjennomføring av tilsyn. Dette vil vurderes nærmere i prosessen. 

 

Sammenligning med andre kommuner 

Andre kommuner har forskjellige løsninger på finansiering av tilsyn på avløp og dermed 

svært varierende gebyrnivå. Nedenfor en liten sammenligning for tilsyn på avløpsanlegg 

mindre enn 15 pe: 

 

Kommune Årlig/pr tilsyn Beløp (ink moms) 

Tilsynskontor for små 

avløpsanlegg i 

Drammensregionen* 

årlig 750.- 

Frogn årlig 645.- 

Ringerike kommune** årlig 555.- 

Lunner årlig 340.- 

Gran årlig 297,5.- 

Hole Gebyr pr tilsyn Tar ikke gebyr 

Jevnaker Har ikke strategisk tilsyn  

Kongsberg Har ikke strategisk tilsyn  

*Øvre Eiker, Modum, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik  

** Foreslått beløp, tatt inn i gebyrregulativet med forbehold om politisk godkjenning 

 

Per dags dato er det også uregistrerte anlegg i kommunen. Disse anleggene vil vi lettere 

kunne oppdage dersom vi øker tilsynstakten.  

Juridiske forhold  
 

Det er nødvendig med endring av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 

utslipp av avløpsvann og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-

06-25 nr 1050. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer. 

 

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS (vedlegg 1) 

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 1155.- pr tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike kommune 

har vedtatt en målsetting om tilsyn ca hvert 5. år. Erfaringer fra tidligere år viser at dette 

ikke tilsvarer selvkost og gebyret må skrus opp betraktelig (med 70%)  for at kommunen 

skal nå selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år. 

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4500 anlegg i kommunen. 



 

Kommunal tømmefirma foretar tømming av ca. 2250 av dem hvert år. Ringerike kommune 

har mottatt tilbud om at disse også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 

tømming, mot ekstragebyr. Dette enkle tilsynet bidrar til at vi skal kunne oppnå fullverdige 

tilsyn ca hvert 5.år i tråd med vedtatt målsetting. 

 

Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555.- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for en noe økt tilsynstakt enn idag.  

 

Til sammenligning er beløpet for feieravgifta i Ringerike kommune på samme beløp i 2015. 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjer enkeltvis.  

 

Behov for informasjon og høringer 

For å kunne iverksette endringer slik at kommunen kan ta årlig gebyr for tilsyn må én lokal 

forskrifter endres. For å ha et helhetlig og oppdatert lovverk på fagområdet anbefales det å 

endre to lokale forskrifter til. Når forslag om nye forskrifter foreligger, vil disse legges ut på 

offentlig høring i tråd med forvaltningsloven. Det er da mulighet for innbyggerne å komme 

med innspill.  

 

Det vil bli gitt informasjon til publikum via hjemmeside, facebook og Ringblad. Beløpet på 

tilsyn vil også opplyses i gebyrreglementet.  

 

Det tas sikte på å sende ut et informasjonsbrev sammen med den første fakturaen.  

 

Om tidspunkt for endring 

Endring av gebyrreglementet til et fast årlig gebyr forutsetter at «Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann mv….» endres. Dersom rådmannens 

forslag til vedtak blir vedtatt, vil dette arbeidet startes umiddelbart slik at revidert forskrift er 

på plass før sommeren 2015. 

 

Rådmannen vil da avvente fakturering av tilsyn første halvår til det er avklart om forskriften 

blir endret; 

 

 Dersom forskriften endres, faktureres alle med registrerte anlegg for det årlige gebyret. 

 Dersom forskriften ikke endres og det skal faktureres pr tilsyn som i dag, etterfaktureres 

det for tilsyn gjennomført 1.halvår. 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt kan man videreføre dagens ordning hvor tilsynsgebyr tas som et engangsbeløp 

etter utført tilsyn. Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049.  

3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 



 

Konsekvenser ved alternativ løsning: 

  

Det blir mye vanskeligere å nå selvkost. For å prøve å nå selvkost er det sannsynlig av 

tilsynsgebyret pr tilsyn økes relativt mye i 2015. Takten på tilsyn hvert 5. år blir svært 

vanskelig å nå.  

Det anbefales uansett fortsatt å revidere forskriftene, slik at nødvendige oppdateringer kan 

foretas. Dette gjelder for eksempel oppdatering i forhold til ny teknologi. Det vil bli fremmet 

en ny sak om hva som er aktuelt å revidere i de lokale forskriftene. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utfordringer med dagens ordning 

1. Liten forutsigbarhet i inntekter 

Lav forutsigbarhet på inntekter fører til lav bemanning, dermed til lave aktivitet og 

lav inntekt.  

2. Høye administrative kostander 

Oppfølging av tilsyn og utsending av faktura er svært omfattende når dette må 

generes for hvert enkelt gjennomført tilsyn.  

3. Høyt engangsbeløp 

For anleggseier betyr det en engangskostnad som kommer i uregelmessig avstand  

4. Urettferdig fordeling av kostnader 

I og med tilsyn på små avløpsanlegg er en ganske ung ordning, må mange 

administrative ordninger på plass (fakturaflyt, forskrifter, oversiktsplaner, rutiner). I 

og med at også dette arbeidet faller under selvkostregime, må de anleggseierne som 

tilfeldigvis får tilsyn i de tidligere årene bære denne ekstra kostnaden. 

 

Fordeler med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Lavere administrasjonsutgifter (fakturagenerering mm) 

- Høyere forutsigbarhet av inntekter 

- Høyere forutsigbarhet av bemanning og gjennomføringsevne 

- Mer effektivt tilsyn  

For anleggseier: 

- Høyere forutsigbarhet av utgifter 

- Ikke ha et stort beløp men et årlig, til sammenligning lavt gebyr 

 

Ulemper med årlig gebyr 

 

For kommunen: 

- Utforming av tekniske løsninger 

- Økte kundehenvendelser i startfasen 

For anleggseier: 

- Kan føles som «enda et kommunalt gebyr» siden alle må betale et fast beløp hvert år 

- Årlig gebyr som ikke følger et årlig tilsyn kan føles urettferdig 

 

Rådmannen mener at fordelene med årlig gebyr, både for anleggseier og kommune, 

overskygger ulempene i sto grad. Sammenligning med andre kommuner viser også at dette 



er vanlig praksis, som flere og flere kommuner går over til. Med et nivå på ca 550.- vil ikke 

Ringerike kommune ligge på urimelig nivå sammenlignet med de andre kommunene.  

Samtidig anbefaler rådmannen å starte opp arbeidet med å endre de andre lokale forskriftene 

innenfor mindre avløpsanlegg, for å sikre en helhetlig og oppdatert forvaltning av 

anleggene.  

 

Vedlegg 

 
1. Utdrag fra forslag til gebyrreglement for tilsyn på utslippsanlegg 

 

Lenker 

 

1. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og i 

sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 1050 

Lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kari Astrid Ehrlinger 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-8  Arkiv: M45  

 

Sak: 143/14 

 

Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.11.2014: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

d) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

Steinar Larsen (uavh) tok opp sitt forslag fremmet i hovedkomiteen (HMA): 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette  tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049. 



3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og Larsens forslag, 

ble hovedkomiteens forslag vedtatt mot 13 stemmer.  Mindretallet besto av uavh, Frp, Sol og 

Sp.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

 

Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/265-7   Arkiv: PLN 386  

 

Detaljregulering 0605_386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs 

behandling av plan.  

 

Forslag til vedtak: 
 

Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende 

planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen – 

Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 

29.06.1995. 

 

 

Sammendrag 
Planforslaget fremmes for å løse trafikale utfordringer i det særlig ulykkesbelastede 

Hønenkrysset. Området planen omfatter er komplisert med sterke jordbruks, 

landskaps og kulturhistoriske interesser i tillegg til stor trafikk. Det er jobbet med å 

finne kompromisser som ivaretar de ulike interessene og trafikksikkerheten for både 

myke og harde trafikanter. 

Det tas sikte på en rask iverksetting av tiltaket med start av utgravning av registrerte 

kulturminner i 2015. 

 

Innledning / bakgrunn 
 Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av trafikksikkerhets-
aspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler av døgnet store 
problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta venstresvingebevegelser 
fra Fv241 i retning Oslo, men også venstresving fra Hønefoss retning Fv241 er 
problematisk. Det har vært mange ulykker med mindre personskader i krysset. I tillegg har 
det vært mange ulykker med materielle skader. 
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål: 

o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta 
venstresvingbevegelser. 



o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av 
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg som knyttes sammen med eksisterende 
kulvert for trygg kryssing av E16. 

 

 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Forslaget til reguleringsplan "E16-Hønenkrysset er utarbeidet av Statens Vegvesen med 

hjemmel i Plan og Bygningsloven § 3-7. Dette innebærer at Statens Vegvesen selv tar seg av 

oppstartsvarsel, utarbeider høringsforslag og er ansvarlig for å legge planforslaget ut til 

høring og offentlig ettersyn. Kommunen er i slike saker høringspart. Ringerike Kommune 

sendte inn politisk og administrativ høringsuttalelse ved offentlig ettersyn. Politisk ble det 

presisert at Hovedkomiteen var spesielt opptatt av at sikkerheten til myke trafikanter 

ivaretas. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien munner ut i E16 Osloveien. 

Trafikk fra fv.241 har vikeplikt. Det er stor trafikkmengde i krysset (Årlig Døgntrafikk-ÅDT 

ca15 000 på E-16 og 5200 på fv.241) 

I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av 

Hønenkrysset. Alvorligste skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15 

personer. 

 

Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. 

Gang- og sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for 

dagens Hønenkryss.  

I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til 

sammen fire holdeplasser.  

 

Området planen omfatter er et svært viktig område, både kulturelt, historisk, estetisk og 

landbruksmessig. Planforslaget innebærer omdisponering av svært verdifullt jordbruksareal 

som i dag er del av Norges største eplehage. 

 

Planen forsøker å rette opp forholdene for kjørende, myke trafikanter og kollektivtrafikk 

gjennom etablering av rundkjøring med omkringliggende nye gang/sykkelveier og 

busslommer. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 
Planforslaget medfører endring av eksisterende planer nr.236 GS Hønen –Åsavegen, vedtatt 

29.09.1994 og 267 GS Hønen-Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995. Planforslaget tar sikte på å 

knytte seg til eksisterende anlegg bygget etter disse planene og anses ikke å komme i 

konflikt med dem. 

 

Endringer etter forslag til offentlig ettersyn 
Planforslaget er endret ved at registrerte kulturminner er tatt inn i plankartet. Det er også 

gjort endring ved at forslag til kombinert formål ved Hønen Handel er endret til at gjeldende 

føringer i kommuneplanen skal videreføres. 



Kartet er også oppdatert med siktlinje og presisering av tillatt kjørebevegelser i 

driftsatkomster. Busslommen som lå på avkjøringsrampa til Hadelandsveien (fv.241) er 

fjernet i nytt forslag. Begrunnelsen for dette er at det i møter med bussaktør fremkom at 

behovet var lite samtidig som busslommen kan skape tvil om hvor man skal stille seg for å 

ta buss til Haugsbygd. Med forslaget som legges frem må eventuelle busser som skal inn på 

Hadelandsveien kjøre om rundkjøringa for å betjene passasjerene. 

Holdeplass på nordsiden av E16 er i plankartet endret ved at areal til sykkelparkering er tatt 

inn. 

Bestemmelsene er oppdatert og endret for å ivareta hensynet til støy, kulturminner, 

sykkelparkering og rekkefølgekrav. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.05.2014 – 26.06.2014. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg sammen med uttalelser til begrenset 

høring av planforslaget. 

Som følge kulturminneregistreringer samt endring av formål som omfatter Hønen Handel 

ble det nødvendig å gjennomføre en begrenset høring av planforslaget. Høringen ble 

gjennomført i perioden 22.12.2014-20.02.2015. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 
 

Forholdet til overordnede planer 
 Områdene som reguleres er i overordnede planer avsatt til vegkryss, gangvei og LNF-R. 

Kommuneplanens bestemmelser krever at det utarbeides reguleringsplan med 

landskapsanalyse før det tillates nye byggetiltak ved Norderhov kirke. Det anses at 

reguleringsforslaget ikke utløser dette kravet, men det er likevel et signal om at innpasning 

av prosjektet må vies spesiell oppmerksomhet. 

 
Jordlova 

Totalt medfører planforslaget en omdisponering av dyrka areal på ca 12 dekar, hvorav ca 

2dekar skal nyttes til midlertidig anleggsområde og tilbakeføres når anleggsarbeidene er 

ferdigstilt. Det permanente arealbeslaget blir dermed ca 10dekar. Områdene som 

omdisponeres er del av eplehagen og tilhører noe av de mest produktive områdene på 

Ringerike. Det er gjort et omfattende arbeid av Statens vegvesen for å plassere 

driftsatkomster i samråd med grunneier. Målet har vært å gi best mulige forutsetninger for 

en effektiv atkomstløsning som tillater effektiv drift av arealene. 

Til tross for de klare negative konsekvensene for landbruket anser rådmannen at situasjonen 

i dagens kryss er så negativ, både trafikksikkerhetsmessig og i forhold til kapasitet, at 

arealbeslaget må aksepteres. Det har i en årrekke blitt jobbet med ulike kryssløsninger og 



tidligere forslag som har ligget nærmere dagens kryss og medført mindre arealbeslag har 

dessverre ikke vært mulig å løse trafikksikkert grunnet høybrekket og sikten på stedet.  

 

Naturmangfoldloven 

Områdene som berøres av planen er i dag nyttet til vei eller dyrket mark. Tiltaket er utredet i 

forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 

8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i offentlige kartdatabaser 

og befaringer. Artsdatabanken viser ingen prioriterte arter innfor planområdet. Naturbase 

viser området som fulldyrka jord. Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 

Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. 

 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet. 

 Frigivelse og utgraving av kulturminner betinger vedtatt plan for området kulturminnene 

befinner seg i. 

 

 

Økonomiske forhold 
Det er ikke kjent at anlegget vil medføre økte kostnader for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlegg 4. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at forslaget ikke løser en del forhold vedrørende myke trafikanter, 

kollektivtrafikk og arealbruk på en ideell måte, men at det i forslaget er gjort en del 

kompromisser for å få til en så god løsning som mulig. Planområdet berører mange sterke 

interesser og det er utfordrende å finne gode løsninger.  

Forslagstiller har hatt stort fokus på å finne løsninger som tillater en effektiv drift og 

atkomst for tilliggende jordbruksarealer som berøres av planen. Beslaget av jordbruksareal 

er i seg selv uheldig, men foreslått løsning antas ikke å forverre driftsmulighetene i vesentlig 

grad. 

Det ble i høringen gitt sterke føringer om at myke trafikanter skulle ivaretas spesielt. 

Rådmannen anser at forslaget som fremmes ikke gir en ideell situasjon for myke trafikanter. 

Særlig anses avkjøringsrampa fra E16 til Hadelandsveien som problematisk. Vegvesenet har 

begrunnet ønsket om å beholde avkjøringsrampen med at det vil gi luker som bedrer 

avkjøringsforholdene i rundkjøringen fra Hadelandsveien i retning Hønefoss. 

Avkjøringsrampa vil også kunne bidra til å bedre kapasiteten i rundkjøringa noe som kan gi 

mindre stans i bakken opp mot rundkjøringa på særlig trafikkerte dager. 



For å bedre forholdene for myke trafikanter legger planforslaget opp til opphøyede 

tilrettelagte og belyste krysningspunkt. Det legges ikke opp til å etablere gangfelt med 

striper. 

Avkjøringsrampen fra E16 reduserer muligheten for å få området til å fremstå som en del av 

bakenforliggende kulturlandskap. Forslaget som legges frem inneholder imidlertid 

illustrasjon av grøntområder og krav om plan for ytre miljø for å ivareta estetiske hensyn. 

Det vil i det videre arbeidet være viktig å se utformingen og estetisk uttrykk i sammenheng 

med området. Rådmannen forventer at Vegvesenet viderefører sin dialog med riksantikvaren 

for å sikre at utformingen ikke bare blir estetisk bra men også passer inn i omgivelsene. 

 

Planforslaget tar sikte på å løse et av de mest belastede kryssene i kommunen. Det har i over 

et tiår blitt jobbet med å se på løsninger for å bedre forholdende og rådmannen ser forslaget 

som fremmes som en god kompromissløsning. Det er tidligere beregnet at selv med bygging 

av ny E16 vil trafikken i dette krysset i fremtiden bli så stor at det vil være behov for tiltak. 

Ringerike kommune har ved gjentatte anledninger bedt om at det sees på en løsning for 

krysset og rådmannen ser svært positivt på at Statens vegvesen har løftet saken og fremmet 

forslag til detaljregulering. 

Inntil videre vil området være del av skoleveien for elever ved Kirkeskolen. Rådmannen 

anmoder derfor om tett oppfølging av situasjonen i perioden etter bygging av krysset for å 

avdekke og utbedre eventuelle usette faremomenter som ikke har kommet fram i 

reguleringsprosessen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at detaljregulering 0605_386 

E16 Hønenkrysset vedtas.  

 

Saksdokumenter 

 

1.  Plankart 0506_386, målestokk, merket ”2.gangsbehandling” 

2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling” 

3.  Planbeskrivelse datert 23.02.2015 

4.  Illustrasjonsplan 

5.  Illustrasjon av bevegelsesmønster myke trafikanter 

6.  Illustrasjon av terrengbehandling/beplantning 

7.  Sammendrag av høringsuttalelser  

8.  Høringsforslaget; plankart  

9.  Høringsforslaget planbeskrivelse med tilhørende bestemmelser 

10. Saksframlegg til politisk uttalelse, HMA. 

11. Saksprotokoll til politisk uttalelse, HMA 05.06.2014, sak 72/14 

12. Reguleringsplan nr 236, G/S Hønen - Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 (gjeldende/tidligere 

plan)* 

13. Reguleringsplan nr 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995 

(gjeldende/tidligere plan)* 

14.  Høringsuttalelser offentlig ettersyn ** 

 Fylkesmannen i Buskerud 24.06.2014 

 Buskerud Fylkeskommune 25.06.2014 

Ringerike kommune  26.06.2014 

Ringvold Frukthage v/Petter Strande 23.06.2014 

Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole,v/Fredrik C. Hildisch 15.05.2014 



Johan Borgnes 30.04.2014 

15. Høringsuttalelser begrenset ettersyn** 

Riksantikvaren 09.02.2015 

Buskerud Fylkeskommune, 16.02.2015 

Fylkesmannen i Buskerud, 19.02.2015 

Ringerike kommune, 23.02.2015 

16. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser.* 

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

 

*Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og finnes på kommunens hjemmesider. 

Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse. 

** Vedlegg er del av saken som i tråd med planprosess etter PBL§3-7 er håndtert av Statens 

vegvesen. Vennligst kontakt saksbehandler for oversendelse. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og 

byplankontoret 
 

BESTEMMELSER 
0605_386 detaljregulering for ”E16 HØNENKRYSSET” 

2 GANGS BEHANDLING 
 
Utarbeidet AV Statens Vegvesen, 27.03.2015 
Revidert av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning 09.04.2015 
 

Planen er utarbeidet etter PBL § 3.7 som innebærer at Statens Vegvesen har ansvar for planprosessen frem til 
sluttbehandling 
Offentlig høring 15.05.2014-26.06.2014 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 
endringer». 

 
 

§1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.  
Planen skal legge til rette for bedre fremkommelighet for kjørende som skal foreta 
venstresvingbevegelser, samt redusere risiko for ulykker i krysset. Planen skal også ivareta 
kollektivtrafikk, gående og syklende. 

 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: 
Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen) 
 
1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2):  
- Kjøreveg (offentlig/ felles) 
- Gang- og sykkelveg/fortau 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg  
- Annen veggrunn – grøntareal  
- Kollektivholdeplass/Lehus/Sykkelparkering 
 
2. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5): 
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 
på gårdens ressursgrunnlag 
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3. Områdebestemmelser 
- Midlertidig anleggsbelte 
- Riggområde 
- Bestemmelsesområde – kulturminner som frigis 
 

§ 3. HENSYNSSONER 
I planområdet er det regulert følgende hensynssoner, jfr. PBL § 12-6: 
Sikringssone: Frisikt (H-140) 
 

§ 4. FELLESBESTEMMELSER 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 
 
 
§ 4.1 Avkjørsler  
Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken veg tomta skal ha atkomst er 
bindene. Ved justering av plassering må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med 
kryss, kurvatur, frisikt og lignende. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. I 
tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller i 
felles adkomst. Ny avkjørsel til Gnr / Bnr 39/203 skal være opparbeidet før eksisterende avkjørsel 
endres til driftsavkjørsel. 
 
§ 4.2 Kulturminner (PBL § 12-7 nr. 6) 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet gjøres utforutsette funn av 
automatisk fredete kulturminner, må arbeide straks stanses og kulturvernmyndighetene i Buskerud 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.  
 
§ 4.3 Bruk av matjord 
Matjord innenfor eksisterende jordbruksarealer, som fjernes i forbindelse med anleggsarbeidet, skal 
benyttes til forbedring av annen dyrka mark eller dyrkbar mark til matproduksjon. 
 
§ 4.4 Universell utforming 
Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av trafikkanlegg, slik at de kan benyttes på like 
vilkår av så mange som mulig. 
 

 
§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 
5.1 Kjøreveger 
Områdene skal benyttes til offentlig kjøreveg. Offentlig kjøreveg skal belyses.  Avkjørsler som legges 
om eller justeres, skal etter ferdigstillelse være private veger. Gjelder også driftsavkjørsler.  
 
5.2 Gang- og sykkelveg / fortau 
Områdene skal benyttes til offentlig veg for gående og syklende. Områdene skal belyses. Områdene 
skal tilpasses eksisterende vegsystem for gående og syklende.  
 
5.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Områdene skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til veganleggets tekniske 
infrastruktur, konstruksjoner, gangareal, grøfter og restarealer. På restarealer skal all asfalt fjernes, og 
restarealene skal tilsås med gress. 
 Dersom det i avtale med grunneier blir enighet om omdisponering av et definert areal på områdene 
annen veggrunn – tekniske anlegg, kan arealformålet endres fra offentlig til privat.  
På Fv.241 skal det anlegges tilrettelagte krysningspunkt som forbinder holdeplassene, På 
avkjøringsrampen skal det anlegges tilrettelagt krysningspunkt som forbinder gs-vegene. 
Krysningspunktene skal anlegges som modifisert fartshump med forsterket belysning. 
Forstøtningsmur langs Fv.241 skal ha utførelse i natursteinsmaterialer, og det skal legges vekt på 
estetikk for ferdig oppsatt forstøtningsmur. 
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5.4 Annen veggrunn – grøntareal 
Området skal være offentlig, og benyttes til skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur 
knyttet til veganlegget, grøntanlegg. Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en del av det 
komplette veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og teknisk god utførelse med vekt på estetikk, 
formgiving og beplantning som ivaretar stedets identitet og karakter. Det skal utarbeides o-tegninger, 
illustrasjonsplaner og beplantningsplaner som skal sikre at området blir attraktivt og får en tiltalende og 
estetisk utforming. 
 
5.5 Kollektivholdeplass / Plattform / Lehus 
Områdene er offentlig. Det kan tillates oppføring av lehus. På holdeplass langs E16 Hønensvingen i 
retning Hønefoss skal det være både lehus og sykkelparkering. 
 

 
§ 6 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 
 6.1 Landbruksformål (LNFR) 
For området skal bestemmelsene i vedtatt kommuneplan fortsatt gjelde.  
 

 

§ 7 Bestemmelsesområder (plan- og bygningsloven § 12–7) 
a) Midlertidige anlegg og deponiområder (MAD) 

Områder med midlertidig anleggs- og deponiområder er vist med sort stiplet skravur oppå 
andre formål. Disse områdene kan benyttes til anlegg- og deponiområder så lenge 
anleggsarbeidene pågår. Når anleggsarbeidene er utført skal arealene istandsettes. 
Bestemmelsene om de midlertidige anleggs- og deponiområdene opphører når kommunen 
har fått melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt. Innenfor anleggsbelte kan det 
utføres permanente terrengtilpasninger. Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn 
høyst nødvendig. Områdene skal være istandsatt før anlegget tas i bruk eller så snart som 
mulig påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid. 
 

b) Riggområde (MARD) 
Innenfor det midlertidige riggområdet kan det oppføres midlertidige brakkerigger, midlertidige 
verksted- og lagerbygninger, kjøre- og parkeringsarealer, tekniske anlegg m.m. Anlegg- og 
riggområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være minst mulig til 
sjenanse for omgivelsene. Riggområdet skal etableres på duk for å bevare underliggende 
grunn. Innen 1 år etter at området har blitt benyttet til anleggsområde skal det ryddes, alt av 
anleggsmateriale, maskiner, brakker og annet utstyr skal fjernes. Arealer som omfattes av O-
tegninger og illustrasjonsplaner skal opparbeides og ferdigstilles i henhold til disse som en del 
av det komplette og totale anlegget. 

 

§ 8 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for parkerte kjøretøy, sikthindrende vegetasjon, 
gjerder, snø mm. slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
 
 
 
§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

a) Før anleggsstart skal det utarbeides en plan som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet i 
anleggsperioden for biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende. Det skal tas ekstra hensyn 
til sikkerhet for myke trafikanter, særlig skolebarn.  
 

b) Før anleggsstart skal det utarbeides plan for støytiltak på bolig Gnr/Bnr 39/2 «Gartnerboligen» 
og på boligdelen av bygning tilhørende Gnr/Bnr 39/203 for å sikre at krav/anbefaling til støy i 
følge T-1442/2012 (PBL § 12-7 nr. 3) blir innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt 
under gjennomføringen av prosjektet. 
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c) Tilbud om støyskjerming skal gis der grenseverdiene i T1442/12 overskrides. Støytiltak skal 
være ferdigstilt før anlegget tas i bruk. 
 

d) Før anleggsstart skal det utarbeides plan for Ytre miljø for å sikre at føringer og krav for det 
ytre miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt under gjennomføringen av 
prosjektet. Planen skal også redegjøre for behandling av overvann dersom det ikke utarbeides 
egen plan for overvannshåndtering. 
 

e) Opparbeidelse av grøntarealer og istandsetting av restarealer på "annen veggrunn tekniske 
anlegg" skal være ferdigstilt før anlegget tas i bruk. Dersom istandsetting av arealene kommer 
i konflikt med alternativ bruk til trafikkavvikling i anleggsperioden skal opparbeidelse skje 
senest ett år etter at anlegget tas i bruk.  
 

f) Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete bosetningssporene som er markert som bestemmelsesområde #1, 

#2 og #3 i plankartet. Kulturminnene har ID 180033, 180035 og 180040. 
Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik 
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
 

g) Før anleggsarbeidene kan igangsettes skal det inngås utbyggingsavtale mellom Statens 
vegvesen og Ringerike kommune i forbindelse med omlegging av kommunal vann og 
drensledning som følge av reguleringsplanen. 
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 Forord 
 
Hva er en reguleringsplan 
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning. 
 
Reguleringsplanens innhold 
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan 
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg 
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen 
ofte en tekstlig planbeskrivelse. 
 
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny 
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. 
 
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte 
med supplerende tegninger. 
 
Behandling av reguleringsplan 
Normalt planlegger Statens vegvesen etter plan- og bygningslovens (pbl.) § 3-7 jf § 12. Dette 
gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til 
sluttbehandlingen i kommunestyret.   
 
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for merknader 
er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. 
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan. 
 
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser 
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke 
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. 
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de 
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. 
 
Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 jf. § 1-
9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.  
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1 Innledning 
 
Forslaget til reguleringsplan for nytt Hønenkryss på europaveg 16 og fylkesveg 241 er 
utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7 og 12-10, etter 
avtale med Ringerike kommune. Planarbeidet har vært utført av en tverrfaglig 
prosjektgruppe i Statens vegvesen. 
 
Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for 
utarbeidelsen av reguleringsplan. Prosjektleder hos Statens vegvesen har vært Silje Island. 
 
Plan ID: 0605_386 
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i 
lokalavisen Ringerikes Blad 16.09.2013, og med oppstartsvarselsbrev. Innspill som er 
kommet gjennom varslingen er listet opp under punkt 9.2, sammendrag av merknader. 
 
I løpet av høringsperioden og etterpå har følgende skjedd: 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.05.2014 til 26.06.2014. Det har 
kommet 5 innspill til planforslaget i høringsperioden, som sammenfattes i punkt 9.3, 
sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn. 
 
Arkeologiske undersøkelser ble ikke gjennomført i mai 2014, og det planlegges for 
arkeologisk feltregistrering høsten 2014. I den forbindelse anmodet Buskerud 
fylkeskommune om utsatt høringsfrist til 15.10.2014 i forhold til automatisk fredete 
kulturminner. Statens vegvesen innvilget utvidet høringsfrist. Ulike omstendigheter 
medførte at den arkeologiske registreringen ble gjennomført i tidsrommet 4.11.2014 – 
24.11.2014.  
 
Den 13.august 2014 ble det gjennomført et møte med representanter fra Statens vegvesen, 
Ringerike kommune og kollektivselskapet Brakar hvor planforslaget og forholdene for 
kollektivtransport ble drøftet.  
 
Reguleringsplankart er justert for areal som omfatter Hønen Handel, og har nå formål som 
tilsvarer bestemmelsene i vedtatt kommuneplan, dvs. LNF-område.  
 
Som følge av arkeologiske registreringer var planforslaget på begrenset høring i perioden 
22.12.2014 – 20.02.2015. Riksantikvaren har behandlet reguleringsplanen og har gitt 
dispensasjon fra kulturminneloven for tre bosetning-/ aktivitetsområder (id 180033, 180035, 
180040). Dispensasjon er gitt med vilkår om at det foretas utgravninger av de tre 
lokalitetene. Sammendrag av merknader fra begrenset høring er oppført i punkt 9.4. Siste 
revisjonsdato for plankart er 12.12.2014, hvor kulturminnelokalitetene er lagt inn. 
Reguleringsplanbestemmelser er revidert etter Riksantikvarens behandling, og har 
revisjonsdato 23.02.2015. Reguleringsbeskrivelse har revisjonsdato 23.02.2015. 
 
Ringerike kommunes kontaktperson er Lars Torstensen Lindstøl. 
Kontaktperson i Statens vegvesen er Silje Island.  
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Statens vegvesen og Ringerike kommune skal behandle innkomne merknader før planen blir 
sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av 
Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. 
Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune.  
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2 Bakgrunn og Formål

2.1 Planområdet
Planområdeliggernord for Botilrud,ogavgrensettil kryssmellomE16Osloveienogfv241
Hadelandsveien.Seoversiktskartunder.

Figur1 Ortofotosomvisergeografiskplasseringavplanområdet.
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2.2 Problemstilling og prosjekthistorikk 
Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av trafikksikkerhets-
aspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler av døgnet store 
problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta venstresvingebevegelser fra 
Fv241 i retning Oslo, men også venstresving fra Hønefoss retning Fv241 er problematisk. Det 
har vært mange ulykker med mindre personskader i krysset.  
 
Hønenkrysset har vært vurdert som en del av et av alternativene i arbeid med ny E16. 
Arbeidet med planlegging av E16 Skaret-Hønefoss ble startet opp i 2007, men ble tidlig i 
2008 lagt på is fram til årsskiftet 2009/2010. Årsaken til at prosjektet ble lagt på is var at i 
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan som kom i januar 2008, var ikke 
prosjektet prioritert i perioden 2010-2019. Samtidig ble det kutt i planmidler. 
 
I følge Statens vegvesens Handlingsprogram 2014 – 2017 foreligger det forslag til 
kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss, men det er flere innsigelser til planforslaget. 
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare 
hvordan jernbane (Ringeriksbanen) og ny E16 gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i 
forhold til hverandre, for å sikre en mest mulig effektiv videre framdrift av de to prosjektene. 
 
Foreliggende plan for nytt Hønenkryss er basert på en gjennomgang av flere prosjekter på 
E16, strekningen Vik – Hønefoss. Prosjektet initieres i 2013 for å løse et trafikkavviklings-
problem og risikoproblem, og fremdrift er uavhengig av fellesprosjektet for Ringeriksbanen 
og E16.  
 
Gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i planområdet for nytt Hønenkryss er avhengig 
av signerte avtaler mellom grunneiere og tiltakshaver. Avtaler om slik undersøkelse kom på 
plass i august 2014. Feltundersøkelsene ble gjennomført i uke 45 og 46 i 2014.   
 
Utvikling av områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål har vært 
gjenstand for diskusjoner, vurderinger og ulike forslag. Intensjonen er å gjøre områdene 
grønne og pene med estetiske kvaliteter. Omfanget og detaljeringen må ses i sammenheng 
med drift og vedlikehold. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for nytt Hønenkryss ble lagt ut på offentlig ettersyn i 
perioden 15.mai – 26.juni 2014. Ringerike kommune ba om begrenset høring av 
planforslaget før endelig politisk behandling.  
 
2.2.1 Endringer etter offentlig høring 
Detaljreguleringsplanens kartdel er endret for areal omfattet av Hønen Handel. Formål for 
dette arealet er tilbakeført til å beholde kommuneplanens arealformål, dvs LNF-område.  

Den arkeologiske registreringen ved Hønenkrysset avdekket automatisk fredete 
kulturminner fordelt på tre lokaliteter. Disse er angitt som bestemmelsesområde på 
reguleringsplankartet og avmerket med #1, #2 og #3. Funnene krever søknad om 
dispensasjon fra kulturminneloven, og det må avklares om bosetningsområdet skal graves ut 
før byggetiltaket kan starte.  
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2.3 Formål med planen 
Målene for transportpolitikken er (ifølge NTP 2014 – 2023) blant annet å tilby ″Bedre 
framkommelighet og reduserte avstandskostnader… Visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.″ 
 
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål: 

o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta 
venstresvingbevegelser. 

o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av 
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg. 

 
Reguleringsplankart m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbygging. Vedtatt 
reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. 
Planen skal også vise hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres for å bøte på negative 
effekter av vegbyggingen.  
 
Gjennom en reguleringsplanprosess, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, 
skal en sikre at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne 
interesser gjennom informasjon og medvirkning.   
 

3 Planstatus og Rammebetingelser 

3.1 Forhold til andre planer 
 
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser 
Planutkastet påvirkes ikke av krav i rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer. 
 
3.1.2 Kommuneplan for Ringerike kommune 
Gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike (2007 – 2019) ble vedtatt 30.08.2007. I 
planområdet er det veiformål, LNF-område og trase for Pilegrimsleden. 
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Figur 2 Utsnitt av 
gjeldende kommuneplan 
for Ringerike kommune 
 
 
 
 

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

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

4.1 Trafikkforhold og vegstandard 
Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien fra nord-øst munner ut i E16 Osloveien. 
Trafikkmengde (ÅDT) på E16 er 14300 kjøretøy pr døgn syd for krysset, og 15400 kjøretøy pr døgn 
nord-vest for krysset (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på E16 er 70 km/t. Trafikkmengde på fv.241 inn 
mot krysset er 5200 kjøretøy pr døgn (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på fv.241 er 40 km/t, og det er 
fartshump rett etter avkjøring fra E16. Kjørende på fv.241 har vikeplikt for å komme ut på E16. 
 
Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. Gang- og 
sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for dagens Hønenkryss.  
 
I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til sammen fire 
holdeplasser. Busser som stopper ved holdeplassene på E16 er lokalrutene:  

- Linje 210 Hønefoss – Sollihøgda,  
- linje 211 Hønefoss – Røyse – Vik,  
- linje 212 Hønefoss – Åsa,  
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta,  
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg) 

I tillegg stopper Timeekspressen linje 4 på E16.  
 
Busser som stopper på holdeplassene på fv. 241 er lokalrutene: 

- linje 212 Hønefoss – Åsa 
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta 
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg) 

 
Det er vegbelysning i hele kryssområdet i dag. 
 
E16 er en av hovedfartsårene fra Østlandet til Vestlandet, og i Hønenkrysset er det deler av døgnet 
store problemer med trafikkavvikling. Venstresving fra Fv241 i retning Oslo er særlig vanskelig. 
Risikoen for ulykker i krysset må anses som relativt høy, fordi det er mye trafikk og relativt høy fart.  
 
I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset. 
Åtte av disse var i forbindelse med kryssende kjøreretninger i vegkrysset, hvorav en involverte 
motorsykkel. Alle ulykkene er skjedd på dagtid, og de fleste med tørr og bar vegbane. Alvorligste 
skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15 personer. 
 
Av uregistrerte og uønskede hendelser i Hønenkrysset er det ingen etterprøvbar dokumentasjon. 
Kirkeskolens informasjonshefte har eget kapittel om trygg skolevei, hvor Hønenkrysset beskrives som 
et spesielt trafikkfarlig sted. Ansatte ved skolen forteller om observasjon av mange nesten-ulykker og 
farlige situasjoner for myke trafikanter, spesielt i morgenrushet. Dagens Hønenkryss går inn under 
definisjonen ulykkespunkt, det vil si minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en 
strekning på maksimalt 100m, ofte et kryss eller kryssområde. 
 
4.1.1 Kompisparkering 
Utenfor Hønen Handel er det en uregulert, gruslagt plass som benyttes av kunder til butikken og som 
plass for kompisparkering.  
 

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

4.3 Vegtrafikkstøy 
I nærheten av planområdet er det i dag to bygninger som er bebodde boliger. Forretningsbygget 
Hønen handel har leilighet i 2. etasje på Gnr/Bnr 39/203, og denne boligen ligger innenfor planens 
avgrensning. ‘Gartnerboligen’ på Gnr/Bnr 39/2 på nordsiden av E16 er bolighus, og ligger rett utenfor 
planens avgrensning. Begge boliger har i dagens situasjon en eller flere fasader med Lden = 65dBA 
eller mer (rød støysone). Det vil være behov for avbøtende tiltak ved begge boligene for å redusere 
støynivået.  
Driftsbygningen til Ringvold Frukt på sydsiden av E16 ligger i dag i rød støysone. 
 

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

4.5 Natur, nærmiljø,  friluftsliv og kulturminner 
 
4.5.1 Natur 
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander. Vi 
skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. Planområdet 
består av fulldyrka jordbruksareal, foruten areal til veg og bygninger. Det er ingen inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte naturtyper i planområdet. 
 
4.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim går svært tett inntil planområdet. Pilegrimsledene i 
Norge bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt 
minner knyttet til Olavstradisjonen.  Nidarosdomen er målet for vandringene. Den delen av 
Pilegrimsleden som ligger inntil planområdet er lagt til gang og sykkelveien langs fv.241 
Hadelandsveien, gjennom undergangen under E16 og videre langs Norderhovsbakken forbi 
Norderhov kirke.  
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Figur 4 Pilegrimsleden merket ved undergangen til E16. FOTO: S. Island 
 
Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16, er skoleveg til Kirkeskolen 
for elever som bor øst for E16. Kirkeskolen er en fådelt 1.-7. skole med rundt 82 elever. Skolen ligger 
på historisk grunn ved Norderhov kirke. Skolen har fokus på trygg skoleveg, men mange opplever 
Hønenkrysset som et spesielt trafikkfarlig sted. 
 
 
4.5.3 Kulturminner 
Innenfor planområdet er det en eiendom med eldre verneverdige bygninger. Forretningsgården 
Hønen Handel er trolig satt opp rundt år 1900. Den er et godt eksempel på periodens 
forretningsgårder, har lokalhistorisk verdi og identitetsverdi. Samlet sett vurderes den til å ha høy 
verneverdi. Bygningene er ikke et registrert SEFRAK minne eller Kulturminne / enkeltminne. 
 
Det ble utført arkeologisk registrering i tidsrommet 04.nov – 24.nov. 2014. Metode for registreringen  
var sjakting, og resultatet viser at planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner fordelt på 
tre lokaliteter. Dette omfatter bosetning- / aktivitetsområder fra førreformatorisk tid. Lokalitetene 
har id. Nr. 180033, 180035 og 180040 i kulturminnedatabasen askeladden.  
På grunn av omfanget av kulturminner i området og planområdets sentrale plassering i et område 
med mye historie, ble det bestemt at mesteparten av planområdet burde undersøkes. Det ble under 
registreringen funnet 24 kokegroper, ni stolpehull og en nedgravning. Funnene ble gjort i sjakt nr. 8, 
16, 17, 18, 21 og 23-3. 
 
I tillegg til kulturminnene ble det funnet en steinsamling bestående av større stein i sjakt 13. Det var 
ingen synlig nedgravning rundt steinene og en mindre kullflekk ved siden av steinsamlingen ble 
snittet, hvor det viste seg at den kun gikk ca. 2 cm ned i undergrunnen. Steinsamlingen ble derfor 
ansett for ikke å være et kulturminne.  
 
Etter en samlet vurdering mener Kulturhistorisk museum at lokalitetene har høy vitenskapelig verdi 
og kan bidra med vesentlig informasjon om bosetningshistorien på Ringerike og Norderhov spesielt, 
samt bidra til kunnskap om bosetningsutviklingen på Østlandet generelt. Riksantikvaren sier seg enig 
i vurderingene og at en arkelogisk undersøkelse vil bidra med vesentlig informasjon om 
bosetningshistorien i regionen. 
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Figur 5 Oversiktskart over sjakter vest i planområdet. 
 

 
Figur 6 Oversikt over sjakter øst i planområdet. 
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4.6 Geotekniske forhold 
Nasjonal løsmassedatabase angir tykk havavsetning i hele planområdet, og det ligger under marin 
grense. Grunnundersøkelser foretatt i forbindelse med planleggingen av dette prosjektet viser 
imidlertid dybder til berg fra 0,5 til 4,7m slik at det er liten mektighet av løsmasser over berg i 
planområdet. Grunnundersøkelsene viser også at grunnforholdene er meget varierende, fra grus og 
sand til leire og silt. 
 
Grunnundersøkelsene gir ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett» 
inneholder heller ikke registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende 
område. Geoteknisk vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle 
geotekniske tiltak. 
 
Nasjonal grunnvannsdatabase angir at det ikke er grunnvannpotensial i løsmassene i dette området. 
Planområdet ligger utenfor registrert område for radon-fare.  
 

 
Figur 7 Løsmassekart med tegnforklaring. 
 

4.7 Teknisk infrastruktur 
 
4.7.1 Avvanning og drenering 
Reguleringsområdet ligger i kupert terreng, med ny rundkjøring plassert i nærhet av høybrekk / 
bakketopp.  
Det er innhentet opplysninger om eksisterende VA-ledninger fra Ringerike kommune. Det ligger en 
vannledning, 250mm Støpejernsledning, parallelt med E16 på nordsiden. Vannledningen krysser E16 
ved p.nr. 500.  
Det pågår utredningsarbeid for overføring av KUR-anlegg (kloakk uten rør) fra området Åsa til 
eksisterende kommunalt nett. Tilknytning av ny vann- og avløpsledning til eksisterende kommunalt 
nett i Hønenkrysset er 1 av 2 mulige hovedalternativ som konsulent COWI arbeider med på oppdrag 
fra Ringerike kommune. 
 
4.7.2 Kabler og belysning 
Det er innhentet opplysninger fra Telenor, Ringeriks-Kraft og Fiberselskapet AS. Fiberselskapet har 
ikke noe fiber i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset. Telenor har kabeltrase langs E16, og det er 
kryssinger ved p.nr. 410 og p.nr. 460. Ringeriks-kraft har flere kabler innenfor planområdet. De har 
kryssinger ved ca. pnr. 500 og pnr. 680. 
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Det er belysning i eksisterende kryssområde, og langs E16 og Fv.241, med strømforsyning via 
jordkabel. 

5 Beskrivelse av planforslag 
 

5.1 Normalprofil og vegstandard 
Nytt Hønenkryss for E16 x Fv.241 vil være rundkjøring med diameter lik 40m. Rundkjøringer er 
regulert med vikeplikt på alle tilfarter, og utformes slik at de blir oversiktlige, gir god fartsdemping og 
god framkommelighet. I innledende faser av planarbeidet, ble det utarbeidet flere skisser for den nye 
rundkjøringen med to mulige alternativer: 

- Alternativ 1: plassering av rundkjøringen så tett som mulig på eksisterende kryss. 
- Alternativ 2: plassering av rundkjøringen forbi Ringvold frukt ved toppen av bakken. 

 
Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette gjelder både gjennom rundkjøringen 
og på tilfartene. For alternativ 1 er stigningsforholdene 7%. Derfor er det valgt å planlegge for 
alternativ 2, da stigningsforholdene er betydelig bedre her. 
 
Plassering av rundkjøringen i alternativ 2 blir omtrent 170 meter nærmere Hønefoss i forhold til 
dagens T-kryss. Eksisterende horisontal- og vertikalgeometri for E16 skal opprettholdes så langt det 
er mulig, men E16 må legges om noe rett før og rett etter rundkjøringen for å få til en god avbøyning. 
E16 skal fortsatt ha et kjørefelt i hver retning, og bredden på kjørefelt skal være 3,5m. 
Skulderbredden skal være 0,75m. Vegbredden blir da 8,5m.  
 

 
Figur 8 Normalprofil for E16. Mål angitt i meter. 
 
Fv.241 skal legges om over en strekning på ca. 250m for tilkobling til rundkjøringen. Vegbredden for 
Fv.241 blir 7m, og hvert kjørefelt blir 2,75m bredt. Skulderbredden skal være 0,75m. For trafikk fra 
Oslo som skal svinge til høyre inn på Fv.241 vil det være eget avkjøringsfelt. Dette avkjøringsfeltet er 
eksisterende Fv.241 som beholder nordgående kjørefelt. Trafikk i dette avkjøringsfeltet vil få vikeplikt 
for å komme inn på Fv.241 videre mot Hadeland. Avkjøringsfeltet blir enveiskjørt, og kun for trafikk 
fra E16 og videre nordover på Fv.241.  
 
5.1.1 Avkjøring til Ringvold Frukt AS 
Avkjørsel til Ringvold Frukt AS, vil bli omtrent som i dag. Det skal legges til rette for direkte avkjøring 
fra E16 for store kjøretøy som skal hente og levere varer til fruktlageret. Det skal etableres tydeligere 
skiller mellom E16, GS-veg langs E16, bussholdeplass og avkjøring til fruktlageret. Avkjørsler til 
fruktlager er markert på reguleringsplankartet med Avkj_4 og Avkj_5. 
 
En atkomstveg eller en sterkt trafikkert avkjørsel kan knyttes direkte til overordnede veger i en 
rundkjøring, i henhold til HB263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. For Ringvold Frukt AS 
skal det reguleres for egen driftsavkjørsel i direkte tilknytning til ny rundkjøring tilpasset eksisterende 
driftsveg på vestsiden av fruktlagerbygningen, markert på reguleringsplankartet med Avkj_3. Dette 
skal sikre hensiktsmessig driftsadkomst til eplehagene. Det skal også etableres egen driftsadkomst fra 
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omlagt Fv.241 til eplehagene i nord, markert på reguleringsplankartet med Avkj_6. Andre driftsveger 
for arealer tilknyttet Ringvold Frukt er markert med Avkj_2, Avkj_8 og Avkj_9.  
 
5.1.2 Avkjøring til Hønen handel samt parkering 
Eksisterende avkjørsel til Hønen Handel (Gnr/Bnr 39/203) fra dagens Fv.241 vil endres som følge av 
omlegging av vegen. Ny avkjørsel blir på omlagt Fv.241, ved ca. pnr. 120. Her forstås pnr. som 
profilnummer, og henger sammen med antall meter konstruert veglinje i midten av vegen (den gule 
stripen) med start i ny rundkjøring. Ny avkjørsel til Hønen Handel er markert på reguleringsplankartet 
med Avkj_7. Det skal opparbeides plass til parkering for kjøretøy som skal til Hønen Handel. 
 
5.1.3 Avkjøring til bolighus på nordsiden av E16 
Avkjørsel fra E16 vest for Hønenkryss opprettholdes, og tilpasses justering på E16 vest for 
rundkjøringen. Avkjørsel gjelder til huset som kalles ‘Gartnerboligen’, og tilhører eiendom Gnr/Bnr 
39/2. Avkjørsel er markert på reguleringsplankart med Avkj_1. 
 
5.1.3 Gang- og sykkelveg 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs E16 tilpasses rundkjøring. Forbi Ringvold Frukt skal gang- og 
sykkelvegen defineres tydeligere med markering av skille mellom Ringvold Frukt og gs-vegen. 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241, samt undergangen under E16, beholdes. Det skal 
etableres en GS-veg fra bussholdeplass langs E16, retning Hønefoss, som tilknyttes ny bussholdeplass 
langs omlagt Fv.241.  
 
 

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

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

5.4 Fordeler og ulemper for myke trafikanter i Hønenkrysset 
Eksisterende situasjon: 
FORDELER 
 kun ett krysningspunkt i plan 
 kort avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang 
 gs-undergang ved kryssing av E16 
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ULEMPER 

- Lang avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang 
- Utforming av holdeplasser er av gammel standard 
- 3 holdeplasser har ikke definert areal for av- og påstigning 
- Krysningspunkt på Fv.241 omfatter mange hendelsespunkter/ulike trafikkbevegelser på ett 

begrenset område 
 
 
Planlagt situasjon: 
FORDELER 
 kort avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang 
 alle holdeplasser får lik standard med venteareal, kantstein og taktile heller 
 økt avstand mellom krysningspunkt og vegkryss 
 definert trase for gang- og sykkelveg 
 spredning og lengre avstand mellom ulike trafikkbevegelser / hendelsespunkter 
 gs-undergang ved kryssing av E16 

 
ULEMPER 

- To krysningspunkt i plan 
- Økt avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang 
- Ingen oppgradering av eksisterende gs-undergang  

 

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

6.1 Trafikksikkerhet 
Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegkrysset E16 Osloveien x Ev241 
Hadelandsveien. Ved ombygging av vikeplikts regulert T-kryss til rundkjøring er det potensiale for 
mer enn 30% færre personskadeulykker. 
 
Fv241 legges om for tilpasning til rundkjøring. Omlagt veg utformes med kurver, som vil medføre en 
reduksjon av fartsnivå. Eksisterende GS-veg skal opprettholdes, og det skal etableres 
krysningspunkter der det er mest naturlig å krysse Hadelandsveien. For busspassasjerer som går av 
på holdeplass på Fv.241 og skal over på GS-veg og videre ned mot Norderhov, vil det bli to 
krysningspunkter. I eksisterende situasjon er det ett krysningspunkt for tilsvarende bevegelse. 
Ulempene med et ekstra krysningspunkt skal avbøtes ved etablering av opphøyde krysningspunkt, 
fysisk skille mellom biltrafikk og myke trafikanter, samt ekstra kurvatur på Fv.241. Undersøkelser 
viser at humper reduserer antall personskadeulykker, ved en gitt trafikkmengde, med ca 40%. Økt 
avstand mellom vegkryss og krysningspunkt for myke trafikanter vil bidra til å gi alle trafikantgrupper 
bedre oversikt på bevegelser i trafikkbildet. 
 

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

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

6.4 Landbruk 
Ombygging av Hønenkrysset vil legge beslag på areal på tre ulike grunneiendommer, i tillegg til areal 
som allerede er avsatt til vegformål. Det største arealbeslaget omfatter dyrket mark, som i dag 
benyttes til epleproduksjon.  
Hele anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca. 12000 m2 i anleggsfasen. Av dette 
utgjør ca. 2000 m2 midlertidig anleggsområde, som skal tilbakeføres til grunneiere når 
anleggsarbeidene er ferdige. Ved de høyeste skjæringene langs omlegging av Fv241 skal det 
etableres støttemur, for å begrense omfanget av det permanente arealinngrepet.  
 
Ringvold Frukt har epleproduksjon på alle kanter av Hønenkrysset, og det skal legges til rette for å 
opprettholde hensiktsmessig og funksjonell drift av eplehagene. Det skal være hensiktsmessig 
driftsadkomst til alle arealer med epleproduksjon. I forbindelse med drift av epledyrking, vil det 
fortsatt være nødvendig for traktor og andre driftskjøretøy, å bevege seg både på E16, i 
kryssområdet, og på Fv.241. I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt kjøremønster for 
driftskjøretøy til de ulike delene av frukthagens arealer. Det skal etableres egen adkomst for 
driftskjøretøy til bruk for traktor og tilsvarende driftskjøretøy, i ny rundkjøring, tilpasset eksisterende 
driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom.  
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6.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner 
 
6.5.1 Natur 
Ringerikes geologi er bygget opp av grunnfjell fra jordens urtid, kalkstein, skifer og sandstein fra 
kambrosilur, vulkaner og lava fra karbon og løsmasser fra istiden. Dette danner i utgangspunktet et 
mangfold av landskapstyper som igjen gir et stort mangfold av naturtyper og arter. Innenfor arealene 
som antas å bli påvirket av tiltaket er det ikke registrert naturtypelokaliteter av spesiell verdi.  
 
6.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim tangerer inntil planområdets avgrensning. Tiltaket 
innebærer ikke noen endring for Pilegrimsleden. 
 
Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16 vil ikke bli endret som følge 
av tiltaket.  
Gang og sykkelvegen langs E16 tilpasses rundkjøring, med fysisk skille mellom myke trafikanter og 
bilveg på de strekninger som er nødvendig. 
 
6.5.3 Kulturminner 
Forretningsgården Hønen Handel med tilhørende uthus blir liggende med ny Fv241 tett opptil 
uthuset. Det blir ny avkjørsel til denne eiendommen. 
 
De arkeologiske registreringene viser at planforslaget er i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner. Det ble avdekket tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner, og alle tre 
befinner seg på den delen av planforslaget som omfatter ny fv241. Det må søkes dispensasjon fra 
kulturminneloven for å kunne gjøre inngrep i dette bosetningsområdet. Buskerud fylkeskommune 
utarbeider en søknad om dispensasjon fra kulturminneloven for de kulturminnene som ligger inne i 
planområdet. Det er Riksantikvaren som behandler søknaden og fatter vedtak i saken. Det må også 
avklares om bosetningsområdet skal graves ut før byggetiltaket kan starte.  
 
Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at reguleringsplanen for E16 Hønenkrysset kan 
godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte 
kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres, jf. Kart stemplet Riksantikvaren og datert 6.februar 
2015.  
 

6.6 Vegtrafikkstøy 
Det er gjort en sammenligning av trafikkstøy med dagens vegsystem og med nytt, framtidig 
vegsystem i kryssområdet. For den framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens 
hastighet, samt for en situasjon med redusert hastighet inn mot ny rundkjøring. Alle beregninger er 
gjort med trafikktall for år 2012.  
 
Beregningene av framtidig situasjon med dagens hastighet på vegen viser at støynivået øker med 2 – 
3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1). Støynivået ved noen fasadepunkter 
for bolig i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker med 1 dBA. Utenfor de fleste fasadepunktene av 
denne bygningen er støynivået uendret eller lavere. Støyberegningene viser at begge boligene har en 
eller flere fasader med Lden= 65 dBA eller mer (rød sone) både for dagens kryssløsning og for nytt 
vegsystem. 
 
Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t, får man i hovedsak 
lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. Det er da forutsatt en strekning av 
100 m langs E16 syd og nord for ny rundkjøring med skiltet hastighet på 50 km/t. 
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6.7 Teknisk infrastruktur og belysning 
Tiltaket vil berøre kommunal vannledning som i dag ligger parallelt med E16. Ombygging av krysset 
gjør det nødvendig å legge om vannledningen. Det må legges drenering/OV-ledninger på oppstrøms 
side hele veien. Skifte stikkrenne ved start Fv 241. 
 
Ny rundkjøring og tilhørende vegarmer på E16 og Fv.241 skal ha belysning. Tilrettelagte 
krysningspunkter for myke trafikanter skal ha forsterket belysning. 
 

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

7.1 Eiendommer som er berørt av tiltaket 
 

Gnr Bnr Adresse Poststed 
39 2 Osloveien 134 Hønefoss 
39 203 Hadelandsveien 2 Hønefoss 
38 1 Osloveien 128 Hønefoss 

 
Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvilke eiendommer som er direkte berørt av tiltaket. For 
nærmere opplysninger om den enkelte eiendom, henvises det til W-tegningene, som skal utarbeides 
når kartforretning er gjennomført. Langs dagens E16 er det usikre eiendomsgrenser, og for å få laget 
korrekte W-tegninger må det utføres grensesikring. Grensesikring skal i følge måleprogrammet være 
klart innen 1.juni 2014.  
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8 Kostnad, Finansiering og Framdrift 
 
8.1 Kostnadsoverslag 
I vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 millioner 
kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det derfor gjennomført en 
kostnadsvurdering. Dette gav en anslått totalkostnad på 30 mill 2014-kr. 
 
8.2 Finansiering 
Det søkes om investeringsmidler til tiltaket i NTP 2014 – 17. 
 
8.3 Framdrift 
Gjennomføring av tiltaket er prioritert, og anleggsarbeider vil sannsynligvis starte opp i 2015. 
 

9 Medvirkning og Innspill 

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

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

 MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER DATO  
1 Fylkesmannen i Buskerud 26.09.2013 
2 Buskerud Fylkeskommune 07.10.2013 / 14.10.2013 
3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 08.10.2013 
4 Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 06.01.2014 
5 Ringerike kommune – fra oppstartsmøte 06.09.2013 
 MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE DATO 
6 Jon Gulbrandsen 18.09.2013 
7 Rune Vamraak 20.09.2013 
8 Helge Hvalsmarken 20.09.2013 
9 Ringvold Frukt v/Ole Kristian Strande 24.09.2013 
10 Hønefoss taxi SA, v/Dag Frode Olsen 01.10.2013 
11 Leif Berger 09.10.2013 
12 Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin 10.10.2013 
13 Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen 11.10.2013 
14 Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie 11.10.2013 
15 Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald 14.10.2013 
16 Jorunn Helene Bakken Toft 22.10.2013 
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MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER: 
 
1) Fylkesmannen i Buskerud 
Er positive til tiltak som skal gi bedre trafikksikkerhet. Ber om at det legges avgjørende vekt på 
hensyn til myke trafikanter, og tilgjengelighet for kollektivtransport. Hensyn til barn og unges 
interesser knyttet til trafikksikkerhet må vektlegges.  
Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas i tilstrekkelig grad, samt at de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven må vurderes. Støyutredninger må følge saken ved offentlig 
ettersyn. Planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming, og disse forhold må 
sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Ber om at prosjektet gjennomføres med minst mulig tap av dyrka mark, og at konsekvensene for 
jordbruket framgår av planarbeidet. 

 
Vegvesenets kommentar: 
Eksisterende busslinjer opprettholder samme antall stoppesteder som i dag. Etablering av nye 
holdeplasser vil utføres på omlegging av Fv.241, og eksisterende holdeplasser langs E16 flyttes 
innenfor planområdet for tilpasning til rundkjøringen. Holdeplassene vil få eget venteareal, taktil 
oppmerking og leskur. GS-veg forbindelse skal etableres for å ha tilknytning mellom de ulike 
holdeplassene, og kobles til eksisterende GS-veg system i området. Krysningspunkter for myke 
trafikanter skal etableres på utvalgte steder.  
 
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir berørt 
av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer støy enn 
tillatt vil få tilbud om støydempende tiltak. 
 
Gjeldende miljøkrav og rikspolitiske retningslinjer tas til følge. 
 
 
2) Buskerud Fylkeskommune 
Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må 
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er en fordel at registrering av 
automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i 
planprosessen. BFK vil tidligst kunne gjennomføre registreringen våren 2014.  
 
De peker på eiendommen med Hønen Handel som har eldre, verneverdige bygninger, og ber om at 
det tas hensyn til bygningene på denne eiendommen i planleggingen. BFK vurderer eiendommen til 
å ha høy verneverdi.  
 
Vegvesenets kommentar: 
Bygningene som tilhører eiendommen ved Hønen Handel vil bestå.  
Registreringsarbeid i felt for automatisk fredete kulturminner må gjøres i tett samarbeid med 
berørte grunneiere og prosjekteier. Statens vegvesen imøteser endelig dato for når 
registreringsarbeidet kan utføres. 
 
 
3) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Viser til NGU sine løsmassekart som angir marine avsetninger i planområdet. Ber om at det i 
planarbeidet må vurderes om det er kvikkleire i grunnen, og vurdere om det er fare for skred. Det 
må ikke planlegges ny arealbruk i konflikt med etablerte eller planlagte kraftlinjer, trafoanlegg, 
dammer, rørgater eller andre anlegg for energiforsyning og -overføring. NVE forventer økt 
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flomvannføring med minst 20% i små nedbørfelt og kystvassdrag. Dersom det planlegges tiltak som 
berører vassdrag, må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for ev. vurdering etter 
vannressursloven og vannforvaltningsforskriften.  Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er 
blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.  
 
Vegvesenets kommentar: 
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført geotekniske grunnundersøkelser. Resultater gir 
ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett» inneholder heller ikke 
registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende område. Geoteknisk 
vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle geotekniske tiltak. 
Tiltaket berører ikke vassdrag. 
 
 
4) Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
Påpeker at nytt kryss vil medføre omdisponering av dyrka mark, og ber om at det i 
høringsdokumentene særlig belyses følgende: 
1) Hva er differansen på kostnadene ved å anlegge krysset med skråning vs. forstøtningsmur? 
2) Hvor stort er arealet dyrka mark som blir omdisponert ved skråning vs. forstøtningsmur? 
3) Vurdering og analyse for adkomst til Ringvold Fruktlager 
4) Kartlegge trafikk inn/ut fra Ringvold fruktlager 
5) Hvordan vil ny kryssløsning på virke de driftsmessige forholdene til Ringvold Frukt? 
 
Vegvesenets kommentar: 
1) Kostnader for etablering av forstøtningsmur i nytt Hønenkryss er ca kr. 900 000,-. Det skal 

reguleres til forstøtningsmur. 
2) Teoretisk forskjell på omdisponert areal ved skråning i forhold til forstøtningsmur er at det blir 

en reduksjon av omdisponert areal på ca. 2800 m2 med forstøtningsmur. For å bygge en 
forstøtningsmur er det nødvendig med en graveskråning som vil medføre midlertidig 
beslaglegning av areal bak muren. 

3) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det avdekket behov for kjøremåter, type kjøretøy og 
nødvendig plass for oppstilling av vogntog og lastebiler i forbindelse med lasting og lossing av 
varer ved fruktlageret. Statens vegvesen har utført sporingsanalyser og Ringvold Frukt har gitt 
innspill og korreksjonerunderveis for å få til en hensiktsmessig løsning. 

4) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt behov for inn og utkjøring ved lageret, hvor 
lastebiler kommer fra og hvilken retning de skal etter lasting av varer/frukt. Direkte adkomst fra 
E16 tilsvarende eksisterende situasjon er nødvendig, men med bedre sikringstiltak for alle 
grupper av trafikanter. 

5) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt kjøremønster for driftskjøretøy til de ulike 
delene av frukthagens arealer. Det skal etableres egen adkomst for driftskjøretøy til bruk for 
traktor i ny rundkjøring, tilpasset eksisterende driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom. 

 
 
5) Ringerike kommune 

Oppstartsmøte for detaljregulering – 386 E16 Hønenkrysset – med Ringerike kommune, Statens 
vegvesen og grunneiere ble avholdt 06.september 2013. Ringerike kommune påpeker at det er viktig 
med medvirkning i planprosessen, og da spesielt i forhold til Kirkeskolen, busselskapene og berørte 
grunneiere. Kommunen peker på temaer som må vurderes i planarbeidet: trafikk, støy, lokal 
overvannshåndtering, atkomstvei, grunnforhold, naturmangfoldloven, eksisterende vegetasjon, 
landskapsbilde, estetisk utforming, universell utforming, eventuelle hensynssoner, avdekke 
konfliktområder og kulturminner. Ringerike kommune er positive til planer om endring av krysset, da 
det er et stort ønske om å bedre trafikkforholdene ved Hønenkrysset. 
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Vegvesenets kommentar: 

Det har vært tett dialog med den største og mest berørte grunneieren, Ringvold frukt, gjennom 
planprosessen. Kirkeskolen, busselskap og eier av Hønen Handel er informert og har fått opplysninger 
om utviklingen i planarbeidet. Temaer som må vurderes er omtalt i reguleringsplanbeskrivelsen. For 
tema grunnforhold og støy er det utarbeidet egne fagrapporter. Dette vil også foreligge for 
kulturminner. 
 
 
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE: 

 
6) Jon Gulbrandsen  
Mener det bør bygges et kryss med bro eller undergang for biler som kommer fra Klekken og som 
skal til Oslo. Dersom ikke dette går, bør lyskryss vurderes. Kan ikke se rundkjøring som et godt 
alternativ. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende 
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og 
syklende. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre 
framkommelighet for kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Fordi rundkjøring eliminerer 
venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett vurdert til den løsningen som imøtekommer 
målene for prosjektet. Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram 
gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten. 
 
7) Rune Vamraak 
Løsningen er jo rett og slett å lage en liten veistubb fra Klekken-sida av krysset og ned til veien på 
samme sida av E16 ved Botilrud-krysset (noen få hundre meter i retning Oslo). 
 

Vegvesenets kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
8) Helge Hvalsmarken 
Med trafikktrykket på E16 må dere planlegge med en planløs kryssløsning. Vedlagt 2 skisser med 
planløs kryssløsning, og en skisse med rundkjøring plassert i eksisterende kryss. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet. Rundkjøring plassert i 
eksisterende kryss har vært vurdert. Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette 
gjelder både gjennom rundkjøringen og på tilfartene. Ved plassering av ny rundkjøring der hvor 
dagens kryss ligger vil stigningsforholdene bli 7%. Derfor er det valgt å planlegge for plassering av ny 
rundkjøring over bakketoppen, da stigningsforholdene er betydelig bedre her. 
 
9) Ringvold Frukt 
Vi er bekymret over arealbeslag av våre beste områder, og henstiller at det blir så lite som mulig. Vi 
krever at det benyttes støttemurer i stedet for vegskråninger for å minimere arealbehovet. Vi ber 
Vegvesenet snarest antyde hvor stort arealbeslag det er snakk om fra oss. Framtidig adkomst til veien 
er svært viktig for oss. 
 

Vegvesenets kommentar: 
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Det er planlagt for støttemur langs Fv.241. Den 10.januar 2014 var tre representanter fra Statens 
vegvesen på møte med grunneier hos Ringvold Frukt. Forslag til ulike løsninger for 
avkjørselssituasjon ved Ringvold Frukt ble diskutert. Statens vegvesen utarbeidet flere alternative 
skisser for avkjørsel til Ringvold Frukt, og skissene ble oversendt grunneier. Statens vegvesen fikk 
tilbakemelding fra grunneier på akseptable og ikke akseptable alternativ, og det kunne deretter 
etableres en løsning for implementering i reguleringsplanforslaget. Kjøremønster for drift av 
eplehagene var også en del av dette arbeidet. Det er planlagt driftsadkomst direkte ut i ny 
rundkjøring tilpasset eksisterende driftsveger, og det skal etableres ny driftsavkjørsel til frukthagen i 
nord fra Fv.241. Det skal opprettholdes driftsavkjørsel til frukthagen i syd-øst via ny avkjørsel ved 
Hønen Handel. Driftsvegene er planlagt i samarbeid med Ringvold Frukt for å få til en 
hensiktsmessig driftsløsning. 

 
10) Hønefoss Taxi SA 
Har drøftet forslag til utbedring i styremøte 1.10.2013. Mener rundkjøring vil bedre trafikkflyt og 
sikkerheten, men at de store trafikkmengdene i høytider, samt på morgen og ettermiddagen likevel 
ikke vil bli optimal med rundkjøring. Optimal løsning vil være planfritt kryss, slik vedlagt skisse viser. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, og vil redusere risiko for ulykker og 
dermed bedre trafikksikkerheten. Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet. 
 
11) Leif Berger 
Er uenig i løsningen, mener rundkjøring vil gi kødannelse i bakken opp fra Botilrud. Foreslår å benytte 
eksisterende planfrie kryss ved Botilrud, bygge ny fylkesveg 241 gjennom eplehagen og utvide krysset 
ved Botilrud. Da vil trafikken gå nesten uhindret i byggeperioden. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Med rundkjøring vil trafikk fra Fv.241 få vikeplikt for trafikk på E16 som kommer fra Oslo og skal i 
retning Hønefoss. Trafikk i retning Hønefoss på E16 vil få vikeplikt for kjøretøy som kommer fra 
Hønefoss og skal inn på Fv.241. Det er ikke aktuelt å koble sammen Fv.241 og Fv.158 ved å slå 
sammen kryssene Botilrud og Hønenkryss i dette prosjektet. Ulemper for trafikanter i 
anleggsperioden må påregnes, men skal ikke bli større enn nødvendig for forsvarlig utbygging. 
Samtidig skal sikkerheten til enhver tid ivaretas for alle grupper. 
 
12) Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin 
Innspill med tegning av prinsippløsning for 2-plan kryss for Hønen på Norderhov. 
Bakgrunnsargumenter for forslaget: 
- skille mellom høy- og lavhastighetstrafikk 
- mer flyt i trafikken i E16. mindre risiko for “stopp” på hovedveien 
- økt kapasitet i krysset (ifm ny storskole på Tanbergmoen, 2017) 
- samfunnsspørsmål. God langsiktig investering i fremtiden! 
- trehuset rives. plass til rundkjøring nærmere eksisterende kryss 
- tryggere trafikkbilde (motorkjøretøy, landbruksmaskiner og myke trafikanter) 
- mindre stress for sjåfører i kryssepunktet E16/Hadelandsveien 
- mindre dyrket mark er nedlagt 
- tryggere for arbeidstrafikk ifm eplehagen (krysser veien over ny tunnel) 
- tryggere krysningsmuligheter for vilt (spesielt elg og rådyr) 
 

Vegvesenets kommentar: 
Statens vegvesen mener dette er en godt bearbeidet, oversiktlig og tydelig prinsippskisse for 
trafikkens infrastruktur i området. Tanken om å skille høy og lavhastighetstrafikk er god, men det vil 
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ivaretas gjennom planarbeidet for etablering av ny trase for E16. Nytt Hønenkryss skal håndtere 
fremtidens lokaltrafikk. Trehuset Hønen Handel er vurdert til å ha stor verneverdi, og skal i dette 
prosjektet ikke rives. På lang sikt kan foreslåtte prinsippløsning med 2-plan kryss gi mindre tap av 
dyrket mark. Prinsippløsningen med 2-plan kryss krever imidlertid en omfattende byggeperiode, 
komplisert midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden med begrensede omkjøringsmuligheter, 
store midlertidige arealbeslag for byggegrop til tunnel, samt et budsjett som er utenfor dette 
prosjektets rekkevidde. Statens vegvesen takker for innspill med prinsippløsning, men et slikt 2-plan 
kryss vil ikke bli aktuelt i dette prosjektet. 
 
 
13) Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen 
Fokus på barnas sikkerhet. Elevene som kommer med buss fra Pytten / Haug må krysse FV 241 for å 
komme over på gangvei til skolen. Bilistene som svinger av E 16 og opp FV 241 har en utfordring i at 
de ikke ser skolebarna før de er halvveis ute i veien. Busslommen ligger relativt langt frem i krysset 
og bilistene som svinger av E 16 har ofte stor fart inn på FV 241.  
Den foreløpige tegningen til nytt Hønenkryss av 26.08.2013 ser ikke ut til å adressere noen av disse 
problemene. Vi ønsker at et nytt Hønenkryss tar bedre hensyn til skolebarnas sikkerhet enn hva 
tilfellet er i dag. I korte trekk: 
1.   I et nytt Hønenkryss skal ingen elever være nødt til å krysse FV 241. Dette kan løses ved gangbro 
eller ved at bussen kjører slik at skolebarna blir satt av på riktig side i forhold til gangvei. 
2.   Gangveien fra Njardarhov / Ringåsen bør legges utenom busslommen på venstresiden av FV 241. 
Eller i alle fall skilles av med autovern. Det er grunn til å annta at bilistene som kjører av E 16 mot FV 
241 vil holde en enda høyere fart enn ved dagnes løsning 
 

Vegvesenets kommentar: 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241 med undergang under E16 vil i forslag til nytt 
Hønenkryss opprettholdes. Planen for nytt Hønenkryss er rundkjøring som skal bygges slik at 
trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt 
i krysset. Dette reduserer farten. Fv.241 legges om for tilpasning til ny rundkjøring, og Fv.241 vil 
utformes med kurver/svinger inn mot rundkjøring, som bidrar til redusering av fart. Dagens 
bussholdeplasser flyttes over til den omlagte delen av Fv.241, og det blir lengre avstand mellom 
holdeplass og kryssområde. Det skal etableres opphøyet krysningspunkt med forsterket belysning for 
gående som skal fra holdeplass og over til eksisterende gang- og sykkelveg. Det foreslås to slike 
krysningspunkt, ett på den omlagte delen av Fv.241 i tilknytning til bussholdeplassene, og ett på den 
gjenværende armen av Fv.241 hvor det er trafikk i en retning. Det skal settes opp rekkverk som fysisk 
skille mellom motorisert trafikk og myke trafikanter.  
 
 
14) Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie 
En rundkjøring ved fruktlageret vil sikkert kunne fungere bra på sommeren, men vi frykter at 
tungtransporten får problemer på vinterstid. 
Dersom det blir kø foran rundkjøringen for nordgående trafikk vil det kunne medføre at tunge 
kjøretøy må stoppe i Hønenbakken, og da kommer de ikke i gang igjen. Dette vil kunne skje hvis 
mange i sørgående retning skal ta av mot Klækken og Åsa i rundkjøringen. Et forslag for å bedre 
fremkommeligheten er å lage en en-felts veg ned gjennom eplehagen på østsiden av E-16. Disse må 
da kjøre gjennom tunnelen i Botilrud og fortsette mot Oslo eller Helgelandsmoen. Dette vil ikke kreve 
mer matjord enn den foreslåtte løsningen med rundkjøring ved fruktlageret. 
Et annet forslag blir å lage tunnel under krysset, slik at de som kommer fra Klækken og skal ned 
bakken, kommer rett inn på E-16 sørgående etter tunnelen. Det blir sannsynligvis den billigste 
løsningen. Den tunellen må da gå under butikken på Hønen. 
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Vegvesenets kommentar: 
Forslag til nytt Hønenkryss er å etablere rundkjøring over bakketoppen, tilpasset stigning på 
eksisterende E16. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og vil eliminere 
venstresvingebevegelse foran møtende trafikk. Kapasitet i kryss er avhengig av aktuell 
trafikkbelastning og hvordan denne fordeler seg på ulike svingebevegelser. I følge 
Trafikksikkerhetshåndboken har rundkjøringer større kapasitet enn vanlige vikepliktregulerte kryss og 
signalregulerte kryss. Økningen i kapasitet skyldes både at kryssende og svingende bevegelser som 
ofte medfører ventetid og kan hindre annen trafikk er fjernet i rundkjøringer og at trafikantene synes 
å godta mindre tidsluker i rundkjøringer enn i andre kryss. Til tross for at rundkjøringer fører til lavere 
fart (Senneset, 1983), kan total passeringstid gjennom en rundkjøring bli redusert sammenliknet med 
andre kryss. Ny kryssløsning med planskilt kryss, eventuelt tunnel, er ikke aktuelt i dette prosjektet. 
 
15) Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald 
Vil advare spesielt mot den rundkjøringen som planlegges i Hønenkrysset. Hevder generelt at 
rundkjøringer på en gjennomfartsvei av denne type er svært uheldig. Rundkjøringer fører til flere 
girskift, flere stopp og flere igangsettinger særlig for tungbiler. Dermed blir det større drivstofforbruk, 
økt dekkslitasje, større miljøutslipp og mer støy. Eventuelle fotgjengerfelt i nærheten av 
rundkjøringer vil også utgjøre en stor trafikkrisiko. I dette konkrete tilfellet vil rundkjøringen bety en 
stopp på E16 i bakken ved Bottilsrud. Å ta i gang et 50 tonns vogntog i motbakke vinterstid er en 
oppgave som nesten uten unntak skaper problemer, men på en strekning som har en ÅDT på 15-20 
000 biler, hvorav anslagsvis 8-10% er tungbiler, er dette noe som vil medføre hyppig trafikkstans og 
kaotiske tilstander for alle. Med de erfaringene vi har fra de seneste vintersesongene i området er 
dette en hovedgrunn til at vi går mot den foreslåtte løsningen. Vårt lokallag i Hønefoss peker også på 
at forslag til utformingen av rundkjøringen i Hønenkrysset vil gi store framkommelighets-problemer 
for spesialtransport med lengde 23,5 meter. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende 
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og 
syklende. Fordi rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett 
vurdert til den løsningen som imøtekommer målene for prosjektet innenfor gitte budsjettrammer. Det 
skal ikke være fotgjengerfelt i den planlagte rundkjøringen. Forslaget til plassering av rundkjøringen 
er forbi bakketoppen i retning Hønefoss. Det ligger inne i forslaget et eget høyresvingefelt for trafikk 
som kommer fra E16 syd og skal ta av til høyre inn på Fv241. 
 
16) Jorunn Helene Bakken Toft 
Jeg har to forslag, som jeg ikke har tenkt ut selv men lest i Ring.Blad: 
1.       Sperre for innkjøring mot Klekken for sørgående trafikk. De kan kjøre ned til Botilrud og opp 
igjen. Det er ganske trangt når det er fullt med biler i ventefila, og noen ganger sperrer de også vanlig 
trafikk. De som kommer fra Klekken og skal mot Oslo vil få større mulighet til å komme seg ut, 
spesielt når en del av nordgående trafikk tar av mot Klekken. 
2.       Ny tilførselsvei fra Hønenkrysset til Botilrud for trafikk fra Klekken mot Oslo. Evt også for trafikk 
fra Klekken mot Hønefoss. 
Forslag 1 koster veldig lite (noen skilt), mens forslag 2 krever litt mer. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Tas til etterretning.  
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9.3 Sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn 
Det kom inn 5 merknader i høringsperioden til forslag om nytt Hønenkryss i Ringerike kommune. 
Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene, samt Statens vegvesens kommentarer til disse.  
 

 MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER DATO  
1 Fylkesmannen i Buskerud 24.06.2014 
2 Buskerud Fylkeskommune 25.06.2014 
3 Ringerike kommune  26.06.2014 
   
 MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE  
4 Ringvold Frukthage v/Petter Strande 23.06.2014 
5 Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole, 

v/Fredrik C. Hildisch 
15.05.2014 

6 Johan Borgnes 30.04.2014 
 
MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER: 
 
1) Fylkesmannen i Buskerud 

Hønen Handel ligger i en bevaringsverdig bygning med en leilighet i 2.etasje. Beliggenheten i 
veikrysset gjør området mindre egnet til boligformål også ut fra barn og unges interesser. 
Fylkesmannen ber om at reguleringsbestemmelse § 5 suppleres med at det ikke tillates nye 
boligenheter i byggeområde for bolig/forretning. Peker på at bolig like utenfor planområdet får 
økning av støynivået på 2-3 dB som følge av tiltaket. Tilbud og eventuell gjennomføring av 
støyskjermingstiltak må omtales i reguleringsbestemmelsene og sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 
Fylkesmannen ber om at matjorda som må fjernes for å bygge nytt Hønenkryss blir tatt vare på og 
lagt ut på de tilhørende landbrukseiendommer slik at matjorda fortsatt blir brukt til matproduksjon 
også i framtiden. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Arealformålet til området for Hønen Handel er revidert slik at kommuneplanens arealformål fortsatt 
skal gjelde for dette arealet. Revidert arealformål blir dermed LNF-område i tråd med 
kommuneplanen. 
Forhold som omfatter støy er ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
Forhold som omfatter matjord er ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
 
 

2) Buskerud Fylkeskommune 
Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må 
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er vår forståelse at registreringer ikke 
kan gjennomføres før dette er akseptert av grunneier. Ber om utsatt høringsfrist i forhold til 
automatisk fredete kulturminner til 15.10.2014. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Utsatt høringsfrist innvilges skriftlig pr. e-post datert 26.06.2014. 
 
 
3) Ringerike kommune 

Politisk uttalelse: 
- Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet og 

estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen. 
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- Anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av områdene innen planen som 
ikke skal nyttes til rene trafikkformål. 

- Forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres av Statens vegvesen slik at 
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy. 

 
Administrativ uttalelse: 
Tekniske tjenester 

- Eksisterende kommunal vannledning Ø250mm STJ lagt i 1968 er innenfor kjørebane for ny 
E16 på strekningen pel 500 – 700, og må legges om. Foreslår at ny kommunal vannledning 
med tilhørende kummer legges mellom fruktlageret og ny gang og sykkelvei. Ringerike 
kommune krever inngåelse av utbyggingsavtale mellom Statens vegvesen og kommunen, 
hvor Statens vegvesen bekoster prosjektering og omlegging av kommunens vann- og 
drensledning. 

Miljørettet helsevern 
- Presiserer viktigheten av tilrettelegging for trygg ferdsel for myke trafikanter og skolebarn, 

samt støykrav ved eksisterende boliger. 
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole 

- Gjør oppmerksom på trekkende elg i planområdet. 
Byggesakskontoret 

- Savner planbestemmelser om utnyttingsgrad og byggegrense 
Planavdelingen 

- Anser tiltaket som positivt for bilister 
- Plassering av busstopp må vurderes nærmere 
- Ønsker vurdering av myke trafikanters bevegelser og om disse er hensiktsmessige i forhold til 

å unngå villkryssing 
- Ønsker vurdering av kapasiteten i rundkjøringen i forhold til nødvendigheten av 

avkjøringsrampen 
- Ønsker sykkelparkering ved nye holdeplasser 

 
Vegvesenets kommentar: 

Vedrørende politisk uttalelse: Det har vært dialog med grunneier og driver av Ringvold Frukthage 
gjennom planprosessen, det er kartlagt kjøremønster for drift av eplehagene, det er kartlagt 
kjøremønster for leveranser ved fruktlageret. Planforslaget har innarbeidet innspillene fra grunneier 
og driver av Ringvold frukthage for å få til en hensiktsmessig løsning for driftsveger, driftsavkjørsler 
og offentlige veger.  
Vedrørende kollektivløsningene har det vært møte mellom Statens vegvesen og Brakar med 
gjennomgang av planforslaget. Kollektivselskapet aksepterte løsningen i planforslaget. 
For myke trafikanter forutsettes at eksisterende planskilte undergang for E16 benyttes ved kryssing 
av Osloveien. På vestsiden av E16 er avstanden mellom holdeplass og gs-undergang forkortet med ca. 
100m. På østsiden av E16 er avstand mellom holdeplass og gs-undergang uendret. Nye holdeplasser 
på Fv241 får noe lengre avstand til gs-undergang og til selve kryssområdet. Økt avstand mellom 
vegkryss og krysningspunkt for myke trafikanter gir bedre oversikt for alle trafikantgrupper. 
Vedrørende områder som ikke skal nyttes til rene trafikkformål er det utarbeidet illustrasjonsplan og 
O-tegning som skal bidra til at veganlegget og planområdet får god formgiving, terrengbehandling, 
jord- og plantevalg og estetiske vurderinger. 
 
Vedrørende administrativ uttalelse: 

- Omlegging av kommunal vannledning er nødvendig, og dette bør ses i sammenheng med 
Ringerike kommunes planer for overføring av KUR-anlegg fra området Åsa til eksisterende 
kommunalt nett, hvor tilknytning av nye vann og avløpsledning til eksisterende kommunalt 
nett i Hønenkrysset er 1 av 2 mulige hovedalternativ. 
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- Det skal etableres gs-veg i planområdet som knytter seg til eksisterende gs-vegsystem. Det 
forutsettes at eksisterende gs-undergang ved E16 benyttes. Støyforhold ved eksisterende 
boliger i planområdet er utredet. 

- Trekkende elg i planområdet tas til etterretning 
- Vedrørende arealformål for området ved Hønen Handel er dette tilbakeført til å gjelde 

kommuneplanens formål som er LNF område. 
- Plassering av holdeplasser er vurdert fra ulike tema som tilstrekkelig sikt, trafikkavvikling, 

arealbeslag, tilknytning til gs-veg. Eksisterende planskilte gs-undergang forutsettes benyttet 
av myke trafikanter, samt eksisterende gs-veg system. Nye gs-veger skal kobles mot 
eksisterende gs-vegsystem. Avkjøringsrampen beholdes for å holde trafikkavviklingen på et 
mest mulig smidig nivå, og bidrar til større antall luker i rundkjøring for trafikk fra Hønefoss 
mot Haugsbygd. Ønske om sykkelparkering tas til etterretning. 

 
 
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE: 

 
4) Ringvold frukthage 
- Støttemurer og arealbeslag: ønsker forlenget støttemur langs Hadelandsveien, frem til omlegging 
av Fv.241 starter bak Hønen Handel. Hensikt er å redusere inngrep på matjord, samt fungere som en 
barriere mot epleslang. 
- ‘’Kompisparkeringen’’: ønsker at den uregulerte parkeringsplassen ved Hønen handel avvikles, og 
henviser til pendlerparkering på Botilrud og Hvervenkastet. Ser behovet for snuplass ved 
innkjørselen til tomta ved Hønen handel. 
- Leskur, bussholdeplass retning Oslo: foreslår at leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo flyttes 
ut av eplehagen og til enden av busslomma, av hensyn til traktorstøy, sprøyteeksponering og 
epleslang. Gangvegen benyttes som vendeteig inn og ut av radene her. 
- Riggområde: foreslår at det gjøres et løft på begge sider av rundkjøringen med beplantning, bed 
o.l. for å unngå følelsen av et stort trafikklokk på området man en gang kunne følge epletrærne 
sesongen gjennom i forbifarten. 
- Skulptur i rundkjøringen: ber Vegvesenet henspeile den kulturhistoriske forankringen som hører til 
Norderhov og benytter rundkjøringen til å skape et sentrum for Norderhov – praktisk, estetisk og 
historisk. 
- Mener en forbedring av gs-undergangen enten bør implementeres eller følge som et naturlig 
prosjekt. 
 
Vegvesenets kommentar: 

Vedrørende forlengelse av støttemur langs Hadelandsveien. Den planlagte støttemuren vil ikke bli 
forlenget. Statens vegvesen ser utfordring med epleslang, og kan tilby etablering av gjerde mellom 
og langs ny holdeplass mot eplehagen. 
Vedrørende kompisparkering er denne i dag uregulert. Det planlegges for etablering av et antall 
parkeringsplasser som er tilstrekkelig for forretning og bolig i Hønen Handel. Det skal ikke reguleres 
til kompisparkering. 
Vedrørende leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo. Endelig plassering av lehus tas i 
byggeplanfasen. 
Vedrørende riggområde. Det er utarbeidet plan for etablering av beplantning. Videre bearbeiding av 
denne gjøres i byggeplanfasen. 
Vedrørende skulptur i rundkjøringen. Dette er en spenstig og spennende ide, men er dessverre ikke 
en del av dette prosjektet. 
Vedrørende gs-undergang. Den er liten og trang, men er dessverre ikke en del av dette prosjektet. 
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5) Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole, v/Fredrik C. Hildisch 
Har lest om nytt Hønenkryss i Ringerikes blad. Mener at dette er et nødvendig tiltak, men viser til at 
Gihlebakken også trenger en nødvendig forandring. Det vil ta minst 10 år frem før den nye firefelts 
motorveien vil bli bygget, og da vil fremdeles omtrent 8.000 kjøretøyer bruke eksisterende E16. Det 
er heller ikke sikkert at firefeltsveien vil bli bygget. Vi mener at halvgode løsninger bør unngås, når 
nye tiltak på riksveier for å bedre trafikksikkerheten settes i gang. 
 
Vegvesenets kommentar: 

Et fellesprosjekt for E16 og Ringeriksbanen vil medføre andre vegløsninger enn i planen for E16 
Skaret – Hønefoss som var på høring i 2013. Det må tas forbehold om at en eventuell felles 
utbygging av veg og bane kan gi et annet trafikkbilde enn en ren vegutbygging. Hovedtrekkene i 
trafikkbildet vil likevel trolig ligne på det som ble beregnet for E16 Skaret – Hønefoss. Kapittel 4 i 
konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss gir en grundig redegjørelse for trafikkanalysene 
som ble gjort. Det er beregnet trafikkmengde i 2043 (20 år etter 2023, som ble benyttet som mulig 
åpningsår for ny veg i konsekvensutredningen). Vi viser i den anledning særlig til figur 4-28 og 4-30 
(side 4-30 og 4-32) i konsekvensutredningen. Uten ny veg er det anslått at trafikkmengden på 
Steinssletta vil være på rundt 21 000 kjt./døgn i 2043, mens med ny veg i Vegvesenets anbefalte 
alternativ A1a (grønn korridor) vil det bli igjen ca. 7 000 kjt./døgn på Steinssletta. Med ny veg i 
alternativ A1b (blå korridor), som Vegvesenet aksepterer, er det beregnet å bli igjen i overkant av 4 
000 kjt./døgn på Steinssletta i 2043 (figur 4-32 i konsekvensutredningen). 
 
 

6)Johan Borgnes 
Har kjørt gjennom Hønenkrysset i 25 år. Forslag om rundkjøring og legger ved skisse. Rundkjøring 
slik vegvesenet har tenkt. Hva med oppgradering og mest mulig bruk av nåværende trase hele veien 
Rørvik – Hønefoss.  
 
Vegvesenets kommentar: 

Tas til orientering. 
 

 

9.4 Sammendrag av merknader etter begrenset høring 
Planforslaget ble sendt på begrenset høring for å få en avklaring vedrørende automatisk fredete 
kulturminner. Begrenset høring var i perioden 22.12.2014 – 20.02.2015. 
 

 MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER DATO  
1 Riksantikvaren 09.02.2015 
2 Buskerud fylkeskommune 16.02.2015 
3 Fylkesmannen i Buskerud 19.02.2015 
4 Ringerike kommune 23.02.2015 

 
1)Riksantikvaren 
De automatisk fredete kulturminnene som er i konflikt med reguleringsplanen er alle lagt inn på 
plankartet som bestemmelsesområder nummerert fra #1 - #3. Kulturhistorisk museum viser til at de 
omsøkte kulturminnene ligger strategisk til langs en eldre ferdselsåre ikke langt fra Storelva, og det er 
naturlig å se bosetningssporene i sammenheng med det tidligere maktsenteret på Norderhov og 
gravfeltet på Tanberg. Kulturminnene inngår i et unikt miljø som utvilsomt har hatt betydning både i 
forhistorisk og historisk tid. Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at reguleringsplanen for 
E16 Hønenkrysset kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk 
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utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres, jf. Kart stemplet 
Riksantikvaren og datert 6.februar 2015.  
 

Vegvesenets kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag 
oversendes Ringerike kommune for behandling. 
 
2)Buskerud fylkeskommune 
Påpeker at dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket krever omarbeiding 
av reguleringsbestemmelsene i tråd med de krav Riksantikvaren stiller, og dersom dette ikke gjøres 
vil det normalt bli reist innsigelse i saken. Arkeologiske utgravninger skal bekostes av tiltakshaver, jf. 
Kulturminnelovens § 10. Vedtak om omfang og kostnader kan først skje etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. 
 
Vegvesenets kommentar: 

Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag 
oversendes Ringerike kommune for behandling. Statens vegvesen forholder seg til kulturminnelovens 
§ 10.  
 
3)Fylkesmannen i Buskerud 
Har ingen spesielle kommentarer til de endringene som er foreslått av hensyn til kulturminner. Det 
er positivt at Fylkesmannens tidligere innspill ser ut til å være fulgt opp i revidert planforslag, og 
minner om at det bør omdisponeres minst mulig dyrka mark. 
 
Vegvesenets kommentar: 

Statens vegvesen er innforstått med at den dyrkede marka er i områder med den mest produktive vi 
har i landet. 
 

4)Ringerike kommune 
Rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av støytiltak må tas inn. Stiller spørsmål ved hvorfor 
næringsdelen av Hønen handel ikke omfattes av samme støytiltak som boligdelen. Påpeker at 
næringsdelen kanskje kan bli bruksendret til leilighet. 
Ønsker vurdering av atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området. 
Stiller spørsmål ved rekkefølgebestemmelsene vedrørende automatisk fredete kulturminner. 
Stiller spørsmål ved tiltakshavers håndtering av omlegging av avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 med fare 
for at tiltakshaver vil takke ja til et smutthull til å slippe disse arbeidene med avkjørsler. 
Ringerike kommune bemerker at det kan være populært å ha et riggområde stående for å slippe å 
fjerne det, at det kan bli stående i lang tid, samt at en entreprenør kan finne smutthull i denne 
sammenhengen. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Vedrørende støytiltak er reguleringsbestemmelsene§ 4.1b omarbeidet for presisering i forhold til 
gjennomføring. Eventuell fremtidig bruksendring av bygninger i planområdet kan ikke tas stilling til i 
denne sammenheng. Anbefalte støygrenser gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og 
bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. For andre typer 
bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefalte verdier for utendørs nivå.  
Atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området (Avkj_8) er en driftsavkjørsel for hensiktsmessig 
drift av epleproduksjonen, og er markert for å ivareta tillatelse til avkjørsel etter vurderinger av 
praktisk drift i samarbeid med Ringvold Frukt. Avkjørselspilen er et punktsymbol, og detaljert 
utforming skal utarbeides i byggeplanen, hvor man skal unngå å kjøre rett i støttemur.  
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Vedrørende automatisk fredete kulturminner og rekkefølgebestemmelser har Riksantikvaren i 
perioden for begrenset høring av planen, behandlet saken og kommet med krav til planforslaget. 
Kravene fra Riksantikvaren har medført omarbeiding av bestemmelsene, også i henhold til brev fra 
Buskerud fylkeskommune. 
Vedrørende avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 sikres atkomst til eiendommen gjennom plan- og 
bygningsloven ved krav om lovlig atkomst fra eiendom til veg som er åpen for alminnelig ferdsel. 
Vedrørende riggområde, bestemmelse er omarbeidet.  
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Statens vegvesen 
 
 
 
Notat 
Til: Ringerike kommune 
Fra: Statens vegvesen Region sør 
Kopi:  
 
 
 
 
Avstander for gående mellom holdeplasser og gs-undergang i 
Hønenkrysset 
 

Eksisterende situasjon 

Dagens kryss mellom E16 og Fv241 er et T-kryss. Langs Fv241 Hadelandsveien er det gang- 
og sykkelveg med tilhørende undergang for gående og syklende som krysser under E16. 
Langs E16 Osloveien er det gang og sykkelveg på vestsiden, som kobles til gang- og 
sykkelvegen fra Fv.241 syd-øst for T-krysset. 
 
Det er to kollektivholdeplasser langs E16. Holdeplass i retning mot Hønefoss har eldre 
standard uten lehus og venteareal. Holdeplass i retning mot Oslo har lehus, men noe 
utflytende areal for av- og påstigning. 
Det er to kollektivholdeplasser langs Fv.241. Holdeplass i retning mot Haugsbygd har eldre 
standard uten venteareal og lehus. Holdeplass i retning fra Haugsbygd har venteareal, men 
ikke lehus.  
 
Det er en fartshump på Fv.241 ca. 40 meter fra T-krysset som fungerer som krysningspunkt 
for myke trafikanter.  
 

Planlagt situasjon 

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for ombygging av Hønenkrysset. Forslaget 
innebærer etablering av rundkjøring ca. 170 meter nærmere Hønefoss enn eksisterende T-
kryss. Gang- og sykkelvegene langs E16 og Fv.241 med eksisterende undergang skal 
opprettholdes i planforslaget. 
 
Antall kollektivholdeplasser skal opprettholdes, men blir tilpasset ny kryssløsning. Holdeplass 
langs E16 i retning mot Hønefoss blir liggende omtrent på samme sted som i dag. 
Holdeplassen blir rustet opp med venteareal, kantstein og lehus. Holdeplass langs E16 i 
retning mot Oslo blir flyttet ca. 100 meter sydover, og den får venteareal, kantstein og lehus. 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Silje Island  - 33371765 

Vår dato: 07.10.2014 

Vår referanse: 2013/084090-025 
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Kollektivholdeplassene langs Fv.241 blir flyttet til den omlagte vegarmen. Begge 
holdeplassene får venteareal, kantstein og det skal etableres opphøyd krysningspunkt med 
forsterket belysning i tilknytning til disse holdeplassene. 
 

Avstander mellom holdeplasser og gs-undergang 

Det er gjort beregninger av avstander mellom eksisterende kollektivholdeplasser og 
eksisterende gs-undergang i tilknytning til Hønenkrysset. 
Beregningene er gjort ved å måle avstander på grunnlagskart langs eksisterende gang- og 
sykkelvegtraseer. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende forhold og at det finnes en planskilt 
gs-undergang for myketrafikkanter under E16 rett syd for dagens kryss mellom E16 og 
Fv241. 
 
Det er gjort beregninger av avstander mellom planlagte kollektivholdeplasser og eksisterende 
gs-undergang i tilknytning til Hønenkrysset. Beregningene er gjort ved å måle avstander på 
plankart langs planlagte gang- og sykkelvegtraseer. 
 
Det er forutsatt at myke trafikanter benytter undergang når E16 skal krysses. Det er forutsatt 
at myke trafikanter benytter tilrettelagte krysningspunkt på Fv.241 både i eksisterende og 
planlagt situasjon. 
 
 

Fra 
holdeplass 

Til 
holdeplass 

Målt gangavstand langs  
gs-veg traseer (meter) 

Antall nødvendige kryssinger 
av kjøreveg i plan 

Eksisterende Planlagt Eksisterende Planlagt 
E16 retning 
Hønefoss 

Fv241 mot 
Haugsbygd 

100 m 110 m 1 0 

E16 retning 
Hønefoss 

Fv241 fra 
Haugsbygd 

110 m 165 m 0 1 

E16 retning 
Oslo 

Fv241 mot 
Haugsbygd 

235 m 180 m 0 1 

E16 retning 
Oslo 

Fv241 fra 
Haugsbygd 

267 m 237 m 1 2 

 
 

Virkning på de myke trafikantenes bevegelser 

Det er ikke gjort noen studie på de myke trafikantenes bevegelser i eksisterende T-kryss, eller 
mellom holdeplasser og faktisk bruk av gang- sykkelveg og tilrettelagte krysningssteder. I 
følge TØI er det ikke funnet undersøkelser som viser om plassering av holdeplasser i samsvar 
med retningslinjene i Vegnormalene (N100 og V123), fører til færre ulykker enn plassering 
som er i strid med retningslinjene. Kollektivselskapet som i dag betjener de lokale bussrutene, 
har akseptert løsningen for nytt Hønenkryss slik den foreligger i planforslaget. 
Det er gjort en vurdering ut fra fysiske forhold når det gjelder avstander mellom holdeplasser 
og undergang. Det viser at avstandene endres til å bli noe lengre til og fra holdeplass på E16 
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retning mot Hønefoss, og endres til å bli noe kortere til og fra holdeplass på E16 retning mot 
Oslo. 
Målingene viser at det blir ingen endring av antall nødvendige krysninger av kjøreveg i plan 
mellom 3 av 4 holdeplasser. Det blir en endring av nødvendige antall kryssinger for 
bevegelser mellom holdeplassene E16 retning mot Oslo og Fv241 fra Haugsbygd, fra 1 
kryssing til 2 kryssinger. Dette er isolert sett negativt for myke trafikanter.  
 
 

Beskrivelse av kryssing av kjøreveg i plan og undergang 

Eksisterende situasjon i Hønenkrysset gjør at myke trafikanter må krysse Fv.241 i plan, mens 
E16 kan krysses planskilt via undergang. Avstander fra undergang langs gang og 
sykkelvegtrase til eksisterende holdeplasser langs E16 er ca.150 meter for begge. Avstander 
fra undergang langs gang og sykkelvegtrase til eksisterende holdeplasser på Fv.241 er 
henholdsvis ca. 75 meter og ca. 107 meter. 
Eksisterende krysningspunkt på Fv241 ligger ca. 40 meter fra T-krysset. Det er toveis trafikk i 
krysningspunktet, som består av opphøyd fartshump. Det er også avkjørsel til Hønen Handel i 
dette punktet, med avstand ca. 9 meter fra tilrettelagt krysning. Dette er i følge trafikanter, et 
komplisert sted med mye trafikk på morgen og ettermiddagen. Det er også opplyst at biler 
benytter holdeplasser til å slippe av eller plukke opp passasjerer fra busser. Det er ikke gjort 
noen studier som kan dokumentere dette.  
 
Planlagt situasjon i Hønenkrysset gjør at myke trafikanter må krysse Fv.241 i plan, mens E16 
kan krysses planskilt via undergang. Avstander fra undergang langs gang og sykkelvegtrase 
til planlagte holdeplasser langs E16 er henholdsvis ca. 50 meter og ca. 160 meter. Avstander 
fra undergang langs gang og sykkelvegtrase til planlagte holdeplasser på Fv.241 er 
henholdsvis ca. 120 meter og ca. 177 meter. 
Planlagt krysningspunkt på ny Fv241 ligger ca.200 meter fra rundkjøringen. Det er toveis 
trafikk i krysningspunktet, som skal være opphøyd fartshump med forsterket belysning. Ny 
avkjørsel til Hønen Handel ligger ca. 75 meter fra dette krysningspunktet. Det andre 
krysningspunktet er planlagt på avkjøringsrampen til Fv.241, som blir liggende i samme trase 
som eksisterende Fv.241. Denne avkjøringsrampen er enveiskjørt, med trafikk i kun en 
retning. Krysningspunktet ligger ca. 90 meter fra avkjøringen fra E16. Avstanden mellom de 
planlagte krysningspunktene på Fv.241 og avkjøringsrampen er ca. 40 meter. 
 
 Antall kjørefelt 

som krysses i 
samme punkt 

Avstand til 
nærmeste 
vegkryss (meter) 

Avstand til 
nærmeste 
avkjørsel (meter) 

Forsterket 
belysning 

Eksisterende 
Fv.241 

2 40 m 9 m nei 

Planlagt  
Fv.241 

2 200 m 75 m ja 

Planlagt 
avkjøringsrampe 

1 90 m 28 m ja 
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Fordeler og ulemper for myke trafikanter i Hønenkrysset 

Eksisterende situasjon: 
FORDELER 
 kun ett krysningspunkt i plan 
 kort avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang 
 gs-undergang ved kryssing av E16 

 
ULEMPER 

- Lang avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang 
- Utforming av holdeplasser er av gammel standard 
- 3 holdeplasser har ikke definert areal for av- og påstigning 
- Krysningspunkt på Fv.241 omfatter mange hendelsespunkter/ulike trafikkbevegelser 

på ett begrenset område 
 
 
Planlagt situasjon: 
FORDELER 
 kort avstand fra holdeplass E16 retning Oslo til gs-undergang 
 alle holdeplasser får lik standard med venteareal, kantstein og taktile heller 
 økt avstand mellom krysningspunkt og vegkryss 
 definert trase for gang- og sykkelveg 
 spredning og lengre avstand mellom ulike trafikkbevegelser / hendelsespunkter 
 gs-undergang ved kryssing av E16 

 
ULEMPER 

- To krysningspunkt i plan 
- Økt avstand fra holdeplasser langs Fv.241 til gs-undergang 
- Ingen oppgradering av eksisterende gs-undergang  



17.04.2015 

Oppsummering av høringsuttalelser ved offentlig ettersyn og begrenset 
høring av planforslaget. 
 
 
Offentlig ettersyn 
 

Det kom inn 5 merknader i høringsperioden til forslag om nytt Hønenkryss i Ringerike kommune. 
Under gjengis hovedtrekkene i disse merknadene, med kommentarer til disse.  
 

 MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER DATO  

1 Fylkesmannen i Buskerud 24.06.2014 

2 Buskerud Fylkeskommune 25.06.2014 

3 Ringerike kommune  26.06.2014 

   

 MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE  

4 Ringvold Frukthage v/Petter Strande 23.06.2014 

5 Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole, 
v/Fredrik C. Hildisch 

15.05.2014 

6 Johan Borgnes 30.04.2014 

 
1) Fylkesmannen i Buskerud 

Hønen Handel ligger i en bevaringsverdig bygning med en leilighet i 2.etasje. Beliggenheten i 
veikrysset gjør området mindre egnet til boligformål også ut fra barn og unges interesser. 
Fylkesmannen ber om at reguleringsbestemmelse § 5 suppleres med at det ikke tillates nye 
boligenheter i byggeområde for bolig/forretning. Peker på at bolig like utenfor planområdet får 
økning av støynivået på 2-3 dB som følge av tiltaket. Tilbud og eventuell gjennomføring av 
støyskjermingstiltak må omtales i reguleringsbestemmelsene og sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 
Fylkesmannen ber om at matjorda som må fjernes for å bygge nytt Hønenkryss blir tatt vare på og 
lagt ut på de tilhørende landbrukseiendommer slik at matjorda fortsatt blir brukt til matproduksjon 
også i framtiden. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Arealformålet til området for Hønen Handel er revidert slik at kommuneplanens arealformål fortsatt 
skal gjelde for dette arealet. Revidert arealformål blir dermed LNF-område i tråd med 
kommuneplanen. 
Forhold som omfatter støy er ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
Forhold som omfatter matjord er ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 

2) Buskerud Fylkeskommune 
Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må 
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er vår forståelse at registreringer ikke 
kan gjennomføres før dette er akseptert av grunneier. Ber om utsatt høringsfrist i forhold til 
automatisk fredete kulturminner til 15.10.2014. 
 

Vegvesenets kommentar: 
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Utsatt høringsfrist innvilges skriftlig pr. e-post datert 26.06.2014. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 
 

3) Ringerike kommune 
Politisk uttalelse: 

- Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet og 
estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen. 

- Anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av områdene innen planen som 
ikke skal nyttes til rene trafikkformål. 

- Forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres av Statens vegvesen slik at 
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy. 

 
Administrativ uttalelse: 
Tekniske tjenester 

- Eksisterende kommunal vannledning Ø250mm STJ lagt i 1968 er innenfor kjørebane for ny 
E16 på strekningen pel 500 – 700, og må legges om. Foreslår at ny kommunal vannledning 
med tilhørende kummer legges mellom fruktlageret og ny gang og sykkelvei. Ringerike 
kommune krever inngåelse av utbyggingsavtale mellom Statens vegvesen og kommunen, 
hvor Statens vegvesen bekoster prosjektering og omlegging av kommunens vann- og 
drensledning. 

Miljørettet helsevern 
- Presiserer viktigheten av tilrettelegging for trygg ferdsel for myke trafikanter og skolebarn, 

samt støykrav ved eksisterende boliger. 
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole 

- Gjør oppmerksom på trekkende elg i planområdet. 
Byggesakskontoret 

- Savner planbestemmelser om utnyttingsgrad og byggegrense 
Planavdelingen 

- Anser tiltaket som positivt for bilister 
- Plassering av busstopp må vurderes nærmere 
- Ønsker vurdering av myke trafikanters bevegelser og om disse er hensiktsmessige i forhold til 

å unngå villkryssing 
- Ønsker vurdering av kapasiteten i rundkjøringen i forhold til nødvendigheten av 

avkjøringsrampen 
- Ønsker sykkelparkering ved nye holdeplasser 

 
Vegvesenets kommentar: 

Vedrørende politisk uttalelse: Det har vært dialog med grunneier og driver av Ringvold Frukthage 
gjennom planprosessen, det er kartlagt kjøremønster for drift av eplehagene, det er kartlagt 
kjøremønster for leveranser ved fruktlageret. Planforslaget har innarbeidet innspillene fra grunneier 
og driver av Ringvold frukthage for å få til en hensiktsmessig løsning for driftsveger, driftsavkjørsler 
og offentlige veger.  
Vedrørende kollektivløsningene har det vært møte mellom Statens vegvesen og Brakar med 
gjennomgang av planforslaget. Kollektivselskapet aksepterte løsningen i planforslaget. 
For myke trafikanter forutsettes at eksisterende planskilte undergang for E16 benyttes ved kryssing 
av Osloveien. På vestsiden av E16 er avstanden mellom holdeplass og gs-undergang forkortet med ca. 
100m. På østsiden av E16 er avstand mellom holdeplass og gs-undergang uendret. Nye holdeplasser 
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på Fv241 får noe lengre avstand til gs-undergang og til selve kryssområdet. Økt avstand mellom 
vegkryss og krysningspunkt for myke trafikanter gir bedre oversikt for alle trafikantgrupper. 
Vedrørende områder som ikke skal nyttes til rene trafikkformål er det utarbeidet illustrasjonsplan og 
O-tegning som skal bidra til at veganlegget og planområdet får god formgiving, terrengbehandling, 
jord- og plantevalg og estetiske vurderinger. 
 
Vedrørende administrativ uttalelse: 

- Omlegging av kommunal vannledning er nødvendig, og dette bør ses i sammenheng med 
Ringerike kommunes planer for overføring av KUR-anlegg fra området Åsa til eksisterende 
kommunalt nett, hvor tilknytning av nye vann og avløpsledning til eksisterende kommunalt 
nett i Hønenkrysset er 1 av 2 mulige hovedalternativ. 

- Det skal etableres gs-veg i planområdet som knytter seg til eksisterende gs-vegsystem. Det 
forutsettes at eksisterende gs-undergang ved E16 benyttes. Støyforhold ved eksisterende 
boliger i planområdet er utredet. 

- Trekkende elg i planområdet tas til etterretning 
- Vedrørende arealformål for området ved Hønen Handel er dette tilbakeført til å gjelde 

kommuneplanens formål som er LNF område. 
- Plassering av holdeplasser er vurdert fra ulike tema som tilstrekkelig sikt, trafikkavvikling, 

arealbeslag, tilknytning til gs-veg. Eksisterende planskilte gs-undergang forutsettes benyttet 
av myke trafikanter, samt eksisterende gs-veg system. Nye gs-veger skal kobles mot 
eksisterende gs-vegsystem. Avkjøringsrampen beholdes for å holde trafikkavviklingen på et 
mest mulig smidig nivå, og bidrar til større antall luker i rundkjøring for trafikk fra Hønefoss 
mot Haugsbygd. Ønske om sykkelparkering tas til etterretning. 

 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknadene tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 

4) Ringvold frukthage 
- Støttemurer og arealbeslag: ønsker forlenget støttemur langs Hadelandsveien, frem til omlegging 
av Fv.241 starter bak Hønen Handel. Hensikt er å redusere inngrep på matjord, samt fungere som en 
barriere mot epleslang. 
- ‘’Kompisparkeringen’’: ønsker at den uregulerte parkeringsplassen ved Hønen handel avvikles, og 
henviser til pendlerparkering på Botilrud og Hvervenkastet. Ser behovet for snuplass ved 
innkjørselen til tomta ved Hønen handel. 
- Leskur, bussholdeplass retning Oslo: foreslår at leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo flyttes 
ut av eplehagen og til enden av busslomma, av hensyn til traktorstøy, sprøyteeksponering og 
epleslang. Gangvegen benyttes som vendeteig inn og ut av radene her. 
- Riggområde: foreslår at det gjøres et løft på begge sider av rundkjøringen med beplantning, bed 
o.l. for å unngå følelsen av et stort trafikklokk på området man en gang kunne følge epletrærne 
sesongen gjennom i forbifarten. 
- Skulptur i rundkjøringen: ber Vegvesenet henspeile den kulturhistoriske forankringen som hører til 
Norderhov og benytter rundkjøringen til å skape et sentrum for Norderhov – praktisk, estetisk og 
historisk. 
- Mener en forbedring av gs-undergangen enten bør implementeres eller følge som et naturlig 
prosjekt. 
 
Vegvesenets kommentar: 

Vedrørende forlengelse av støttemur langs Hadelandsveien. Den planlagte støttemuren vil ikke bli 
forlenget. Statens vegvesen ser utfordring med epleslang, og kan tilby etablering av gjerde mellom 
og langs ny holdeplass mot eplehagen. 
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Vedrørende kompisparkering er denne i dag uregulert. Det planlegges for etablering av et antall 
parkeringsplasser som er tilstrekkelig for forretning og bolig i Hønen Handel. Det skal ikke reguleres 
til kompisparkering. 
Vedrørende leskur på holdeplass langs E16 retning Oslo. Endelig plassering av lehus tas i 
byggeplanfasen. 
Vedrørende riggområde. Det er utarbeidet plan for etablering av beplantning. Videre bearbeiding av 
denne gjøres i byggeplanfasen. 
Vedrørende skulptur i rundkjøringen. Dette er en spenstig og spennende ide, men er dessverre ikke 
en del av dette prosjektet. 
Vedrørende gs-undergang. Den er liten og trang, men er dessverre ikke en del av dette prosjektet. 
 
 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 

5) Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole, v/Fredrik C. Hildisch 
Har lest om nytt Hønenkryss i Ringerikes blad. Mener at dette er et nødvendig tiltak, men viser til at 
Gihlebakken også trenger en nødvendig forandring. Det vil ta minst 10 år frem før den nye firefelts 
motorveien vil bli bygget, og da vil fremdeles omtrent 8.000 kjøretøyer bruke eksisterende E16. Det 
er heller ikke sikkert at firefeltsveien vil bli bygget. Vi mener at halvgode løsninger bør unngås, når 
nye tiltak på riksveier for å bedre trafikksikkerheten settes i gang. 
 
Vegvesenets kommentar: 

Et fellesprosjekt for E16 og Ringeriksbanen vil medføre andre vegløsninger enn i planen for E16 
Skaret – Hønefoss som var på høring i 2013. Det må tas forbehold om at en eventuell felles 
utbygging av veg og bane kan gi et annet trafikkbilde enn en ren vegutbygging. Hovedtrekkene i 
trafikkbildet vil likevel trolig ligne på det som ble beregnet for E16 Skaret – Hønefoss. Kapittel 4 i 
konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss gir en grundig redegjørelse for trafikkanalysene 
som ble gjort. Det er beregnet trafikkmengde i 2043 (20 år etter 2023, som ble benyttet som mulig 
åpningsår for ny veg i konsekvensutredningen). Vi viser i den anledning særlig til figur 4-28 og 4-30 
(side 4-30 og 4-32) i konsekvensutredningen. Uten ny veg er det anslått at trafikkmengden på 
Steinssletta vil være på rundt 21 000 kjt./døgn i 2043, mens med ny veg i Vegvesenets anbefalte 
alternativ A1a (grønn korridor) vil det bli igjen ca. 7 000 kjt./døgn på Steinssletta. Med ny veg i 
alternativ A1b (blå korridor), som Vegvesenet aksepterer, er det beregnet å bli igjen i overkant av 4 
000 kjt./døgn på Steinssletta i 2043 (figur 4-32 i konsekvensutredningen). 
 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 

6)Johan Borgnes 
Har kjørt gjennom Hønenkrysset i 25 år. Forslag om rundkjøring og legger ved skisse. Rundkjøring 
slik vegvesenet har tenkt. Hva med oppgradering og mest mulig bruk av nåværende trase hele veien 
Rørvik – Hønefoss.  

 
Vegvesenets kommentar: 

Tas til orientering. 
 

Rådmannens kommentar: 
Ingen kommentarer. 
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Begrenset høring 

 
Planforslaget ble sendt på begrenset høring for å få en avklaring vedrørende automatisk fredete 
kulturminner. Begrenset høring var i perioden 22.12.2014 – 20.02.2015. 
 

 MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER DATO  

1 Riksantikvaren 09.02.2015 

2 Buskerud fylkeskommune 16.02.2015 

3 Fylkesmannen i Buskerud 19.02.2015 

4 Ringerike kommune 23.02.2015 

 

1)Riksantikvaren 
De automatisk fredete kulturminnene som er i konflikt med reguleringsplanen er alle lagt inn på 
plankartet som bestemmelsesområder nummerert fra #1 - #3. Kulturhistorisk museum viser til at de 
omsøkte kulturminnene ligger strategisk til langs en eldre ferdselsåre ikke langt fra Storelva, og det er 
naturlig å se bosetningssporene i sammenheng med det tidligere maktsenteret på Norderhov og 
gravfeltet på Tanberg. Kulturminnene inngår i et unikt miljø som utvilsomt har hatt betydning både i 
forhistorisk og historisk tid. Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at reguleringsplanen for 
E16 Hønenkrysset kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk 
utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres, jf. Kart stemplet 
Riksantikvaren og datert 6.februar 2015.  
 

Vegvesenets kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag 
oversendes Ringerike kommune for behandling. 
 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 

2)Buskerud fylkeskommune 
Påpeker at dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket krever omarbeiding 
av reguleringsbestemmelsene i tråd med de krav Riksantikvaren stiller, og dersom dette ikke gjøres 
vil det normalt bli reist innsigelse i saken. Arkeologiske utgravninger skal bekostes av tiltakshaver, jf. 
Kulturminnelovens § 10. Vedtak om omfang og kostnader kan først skje etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. 
 
Vegvesenets kommentar: 

Reguleringsbestemmelsene omarbeides etter krav fra Riksantikvaren, og revidert planforslag 
oversendes Ringerike kommune for behandling. Statens vegvesen forholder seg til kulturminnelovens 
§ 10.  
 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 

3)Fylkesmannen i Buskerud 
Har ingen spesielle kommentarer til de endringene som er foreslått av hensyn til kulturminner. Det 
er positivt at Fylkesmannens tidligere innspill ser ut til å være fulgt opp i revidert planforslag, og 
minner om at det bør omdisponeres minst mulig dyrka mark. 
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Vegvesenets kommentar: 

Statens vegvesen er innforstått med at den dyrkede marka er i områder med den mest produktive vi 
har i landet. 
 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
 
 

4)Ringerike kommune 
Rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av støytiltak må tas inn. Stiller spørsmål ved hvorfor 
næringsdelen av Hønen handel ikke omfattes av samme støytiltak som boligdelen. Påpeker at 
næringsdelen kanskje kan bli bruksendret til leilighet. 
Ønsker vurdering av atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området. 
Stiller spørsmål ved rekkefølgebestemmelsene vedrørende automatisk fredete kulturminner. 
Stiller spørsmål ved tiltakshavers håndtering av omlegging av avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 med fare 
for at tiltakshaver vil takke ja til et smutthull til å slippe disse arbeidene med avkjørsler. 
Ringerike kommune bemerker at det kan være populært å ha et riggområde stående for å slippe å 
fjerne det, at det kan bli stående i lang tid, samt at en entreprenør kan finne smutthull i denne 
sammenhengen. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Vedrørende støytiltak er reguleringsbestemmelsene§ 4.1b omarbeidet for presisering i forhold til 
gjennomføring. Eventuell fremtidig bruksendring av bygninger i planområdet kan ikke tas stilling til i 
denne sammenheng. Anbefalte støygrenser gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og 
bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. For andre typer 
bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefalte verdier for utendørs nivå.  
Atkomst fra avkjøringsfil fra E16 inn til LNF-området (Avkj_8) er en driftsavkjørsel for hensiktsmessig 
drift av epleproduksjonen, og er markert for å ivareta tillatelse til avkjørsel etter vurderinger av 
praktisk drift i samarbeid med Ringvold Frukt. Avkjørselspilen er et punktsymbol, og detaljert 
utforming skal utarbeides i byggeplanen, hvor man skal unngå å kjøre rett i støttemur.  
Vedrørende automatisk fredete kulturminner og rekkefølgebestemmelser har Riksantikvaren i 
perioden for begrenset høring av planen, behandlet saken og kommet med krav til planforslaget. 
Kravene fra Riksantikvaren har medført omarbeiding av bestemmelsene, også i henhold til brev fra 
Buskerud fylkeskommune. 
Vedrørende avkjørsel til Gnr/Bnr 39/203 sikres atkomst til eiendommen gjennom plan- og 
bygningsloven ved krav om lovlig atkomst fra eiendom til veg som er åpen for alminnelig ferdsel. 
Vedrørende riggområde, bestemmelse er omarbeidet.  
 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser merknaden tilstrekkelig besvart av forslagstiller. 
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Reguleringsplanbeskrivelse E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386 
 

 Forord 
 
Hva er en reguleringsplan 
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning. 
 
Reguleringsplanens innhold 
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan 
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg 
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen 
ofte en tekstlig planbeskrivelse. 
 
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny 
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. 
 
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte 
med supplerende tegninger. 
 
Behandling av reguleringsplan 
Normalt planlegger Statens vegvesen etter plan- og bygningslovens (pbl.) § 3-7 jf § 12. Dette 
gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til 
sluttbehandlingen i kommunestyret.   
 
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter at fristen for merknader 
er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. 
Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan. 
 
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser 
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke 
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. 
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de 
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. 
 
Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 jf. § 1-
9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.  
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Reguleringsplanbeskrivelse E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386 
 

1 Innledning 
 
Forslaget til reguleringsplan for nytt Hønenkryss på europaveg 16 og fylkesveg 241 er 
utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7 og 12-10, etter 
avtale med Ringerike kommune. Planarbeidet har vært utført av en tverrfaglig 
prosjektgruppe i Statens vegvesen. 
 
Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for 
utarbeidelsen av reguleringsplan. Prosjektleder hos Statens vegvesen har vært Silje Island. 
 
Plan ID: 0605_386 
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i 
lokalavisen Ringerikes Blad 16.09.2013, og med oppstartsvarselsbrev. Innspill som er 
kommet gjennom varslingen er listet opp under punkt 9.2, sammendrag av merknader. 
 
Planforslaget vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 2, 
Drammen), og på rådhuset i Ringerike. I tillegg vil planen legges ut på 
www.ringerike.kommune.no.  
 
Ringerike kommunes kontaktperson er Lars Torstensen Lindstøl. 
Kontaktperson i Statens vegvesen er Silje Island.  
 
Planutkast legges ut til offentlig ettersyn den 15.05.2014. Frist for å komme med 
kommentarer og innspill til planutkast er 26.06.2014. 
 
Innspill pr brev merkes med ‘’E16 Hønenkrysset’’ og kan sendes: 

Statens vegvesen 
Region sør 
Postboks 723 Stoa 
4808 Arendal 

 
Innspill pr e-post merkes med ‘’E16 Hønenkrysset’’ og kan sendes: 
 firmapost-sor@vegvesen.no  
 
Det gjøres oppmerksom på at arkeologiske undersøkelser utføres i mai 2014, og at 
resultatene fra dette feltarbeidet foreligger når undersøkelsene er gjennomført. 
 
Statens vegvesen og Ringerike kommune skal behandle innkomne merknader før planen blir 
sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av 
Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. 
Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune.  
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2 Bakgrunn og Formål

2.1 Planområdet
Planområdeliggernord for Botilrud,ogavgrensettil kryssmellomE16Osloveienogfv241
Hadelandsveien.Seoversiktskartunder.

Figur1 Ortofotosomvisergeografiskplasseringavplanområdet.
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2.2 Problemstilling 
Prosjektet for ny rundkjøring for E16 og Fv241 er initiert på bakgrunn av 
trafikksikkerhetsaspektet på strekningen. I krysset mellom E16 og fylkesvei 241 er det deler 
av døgnet store problemer med trafikkavvikling. Det er særlig vanskelig å foreta 
venstresvingebevegelser fra Fv241 i retning Oslo. Det har vært mange ulykker med mindre 
personskader i krysset.  
 

2.3 Formål med planen 
Målene for transportpolitikken er (ifølge NTP 2014 – 2023) blant annet å tilby ″Bedre 
framkommelighet og reduserte avstandskostnader… Visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.″ 
 
For dette prosjektet er det satt følgende effektmål: 

o Ny rundkjøring skal bedre fremkommelighet, spesielt for dem som skal foreta 
venstresvingbevegelser. 

o Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende skal ivaretas i form av 
bussholdeplasser og gang- og sykkelveg. 

 
Reguleringsplankart m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 
hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbygging. Vedtatt 
reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. 
Planen skal også vise hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres for å bøte på negative 
effekter av vegbyggingen.  
 
Gjennom en reguleringsplanprosess, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, 
skal en sikre at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne 
interesser gjennom informasjon og medvirkning.   

3 Planstatus og Rammebetingelser 

3.1 Forhold til andre planer 
 
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser 
Planutkastet påvirkes ikke av krav i rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer. 
 
3.1.2 Kommuneplan for Ringerike kommune 
Gjeldende plan, Kommuneplanen for Ringerike (2007 – 2019) ble vedtatt 30.08.2007. I 
planområdet er det veiformål, LNF-område og trase for Pilegrimsleden. 
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Figur 2 Utsnitt av 
gjeldende kommuneplan 
for Ringerike kommune 
 
 
 
 

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

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

4.1 Trafikkforhold og vegstandard 
Dagens Hønenkryss er et T-kryss hvor fv.241 Hadelandsveien fra nord-øst munner ut i E16 Osloveien. 
Trafikkmengde (ÅDT) på E16 er 14300 kjøretøy pr døgn syd for krysset, og 15400 kjøretøy pr døgn 
nord-vest for krysset (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på E16 er 70 km/t. Trafikkmengde på fv.241 inn 
mot krysset er 5200 kjøretøy pr døgn (ÅDT fra 2012). Skiltet hastighet på fv.241 er 40 km/t, og det er 
fartshump rett etter avkjøring fra E16. Kjørende på fv.241 har vikeplikt for å komme ut på E16. 
 
Det er langsgående gang- og sykkelveg på sydsiden av E16 og på østsiden av Fv. 241. Gang- og 
sykkelvegene kobles sammen og krysser E16 gjennom en undergang like syd for dagens Hønenkryss.  
 
I Hønenkrysset er det bussholdeplasser i begge kjøreretninger både på E16 og fv.241, til sammen fire 
holdeplasser. Busser som stopper ved holdeplassene på E16 er lokalrutene:  

- Linje 210 Hønefoss – Sollihøgda,  
- linje 211 Hønefoss – Røyse – Vik,  
- linje 212 Hønefoss – Åsa,  
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta,  
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg) 

I tillegg stopper Timeekspressen linje 4 på E16.  
 
Busser som stopper på holdeplassene på fv. 241 er lokalrutene: 

- linje 212 Hønefoss – Åsa 
- linje 224 Hønefoss – Haug – Lisletta 
- linje 225 Viul – Knestang – Hønefoss (kun en veg) 

 
Det er vegbelysning i hele kryssområdet i dag. 
 
E16 er en av hovedfartsårene fra Østlandet til Vestlandet, og i Hønenkrysset er det deler av døgnet 
store problemer med trafikkavvikling. Venstresving fra Fv241 i retning Oslo er særlig vanskelig. 
Risikoen for ulykker i krysset må ansees som relativt høy, fordi det er mye trafikk og relativt høy fart.  
 
I perioden 2003 – 2013 er det registrert 12 trafikkulykker i og i umiddelbar nærhet av Hønenkrysset. 
Åtte av disse var i forbindelse med kryssende kjøreretninger i vegkrysset, hvorav en involverte 
motorsykkel. Alle ulykkene er skjedd på dagtid, og de fleste med tørr og bar vegbane. Alvorligste 
skadegrad for alle ulykkene er lettere skadd, til sammen 15 personer. 
 
Av uregistrerte og uønskede hendelser i Hønenkrysset er det ingen etterprøvbar dokumentasjon. 
Kirkeskolens informasjonshefte har eget kapittel om trygg skolevei, hvor Hønenkrysset beskrives som 
et spesielt trafikkfarlig sted. Ansatte ved skolen forteller om observasjon av mange nesten-ulykker og 
farlige situasjoner for myke trafikanter, spesielt i morgenrushet. Dagens Hønenkryss går inn under 
definisjonen ulykkespunkt, det vil si minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en 
strekning på maksimalt 100m, ofte et kryss eller kryssområde. 
 
4.1.1 Kompisparkering 
Utenfor Hønen Handel er det en gruslagt plass som benyttes av kunder til butikken og som plass for 
kompisparkering.  
 

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

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

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

4.5 Natur, nærmiljø,  friluftsliv og kulturminner 
 
4.5.1 Natur 
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander. Vi 
skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. Planområdet 
består av fulldyrka jordbruksareal, foruten areal til veg og bygninger. Det er ingen inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte naturtyper i planområdet. 
 
4.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim går svært tett inntil planområdet. Pilegrimsledene i 
Norge bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt 
minner knyttet til Olavstradisjonen.  Nidarosdomen er målet for vandringene. Den delen av 
Pilegrimsleden som ligger inntil planområdet er lagt til gang og sykkelveien langs fv.241 
Hadelandsveien, gjennom undergangen under E16 og videre langs Norderhovsbakken forbi 
Norderhov kirke.  
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Figur 4 Pilegrimsleden merket ved undergangen til E16. FOTO: S. Island 
 
Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16, er skoleveg til Kirkeskolen 
for elever som bor øst for E16. Kirkeskolen er en fådelt 1.-7. skole med rundt 82 elever. Skolen ligger 
på historisk grunn ved Norderhov kirke. Skolen har fokus på trygg skoleveg, men mange opplever 
Hønenkrysset som et spesielt trafikkfarlig sted. 
 
4.5.3 Kulturminner 
Innenfor planområdet er det en eiendom med eldre verneverdige bygninger. Forretningsgården 
Hønen Handel er trolig satt opp rundt år 1900. Den er et godt eksempel på periodens 
forretningsgårder, har lokalhistorisk verdi og identitetsverdi. Samlet sett vurderes den til å ha høy 
verneverdi. Bygningene er ikke et registrert SEFRAK minne eller Kulturminne / enkeltminne. 
 
----- RESULTATER FRA ARKEOLOGISKE FELTREGISTRERINGER VIL FORELIGGE NÅR FELTARBEIDET ER 
UTFØRT. 
 
 

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

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

5 Beskrivelse av planforslag 
 

5.1 Normalprofil og vegstandard 
Nytt Hønenkryss for E16 x Fv.241 vil være rundkjøring med diameter lik 40m. Rundkjøringer er 
regulert med vikeplikt på alle tilfarter, og utformes slik at de blir oversiktlige, gir god fartsdemping og 
god framkommelighet. I innledende faser av planarbeidet, ble det utarbeidet flere skisser for den nye 
rundkjøringen med to mulige alternativer: 

- Alternativ 1: plassering av rundkjøringen så tett som mulig på eksisterende kryss. 
- Alternativ 2: plassering av rundkjøringen forbi Ringvold frukt ved toppen av bakken. 

 
Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette gjelder både gjennom rundkjøringen 
og på tilfartene. For alternativ 1 er stigningsforholdene 7%. Derfor er det valgt å planlegge for 
alternativ 2, da stigningsforholdene er betydelig bedre her. 
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Plassering av rundkjøringen i alternativ 2 blir omtrent 170 meter nærmere Hønefoss i forhold til 
dagens T-kryss. Eksisterende horisontal- og vertikalgeometri for E16 skal opprettholdes så langt det 
er mulig, men E16 må legges om noe rett før og rett etter rundkjøringen for å få til en god avbøyning. 
E16 skal fortsatt ha et kjørefelt i hver retning, og bredden på kjørefelt skal være 3,5m. 
Skulderbredden skal være 0,75m. Vegbredden blir da 8,5m.  
 

 
Figur 6 Normalprofil for E16. Mål angitt i meter. 
 
Fv.241 skal legges om over en strekning på ca. 250m for tilkobling til rundkjøringen. Vegbredden for 
Fv.241 blir 7m, og hvert kjørefelt blir 2,75m bredt. Skulderbredden skal være 0,75m. For trafikk fra 
Oslo som skal svinge til høyre inn på Fv.241 vil det være eget avkjøringsfelt. Dette avkjøringsfeltet er 
eksisterende Fv.241 som beholder nordgående kjørefelt. Trafikk i dette avkjøringsfeltet vil få vikeplikt 
for å komme inn på Fv.241 videre mot Hadeland. Avkjøringsfeltet blir enveiskjørt, og kun for trafikk 
fra E16 og videre nordover på Fv.241.  
 
5.1.1 Avkjøring til Ringvold Frukt AS 
Avkjørsel til Ringvold Frukt AS, vil bli omtrent som i dag. Det skal legges til rette for direkte avkjøring 
fra E16 for store kjøretøy som skal hente og levere varer til fruktlageret. Det skal etableres tydeligere 
skiller mellom E16, GS-veg langs E16, bussholdeplass og avkjøring til fruktlageret.  
 
En atkomstveg eller en sterkt trafikkert avkjørsel kan knyttes direkte til overordnede veger i en 
rundkjøring, i henhold til HB263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. For Ringvold Frukt AS 
skal det reguleres for egen driftsavkjørsel i direkte tilknytning til ny rundkjøring tilpasset eksisterende 
driftsveg på vestsiden av fruktlagerbygningen. Dette skal sikre hensiktsmessig driftsadkomst til 
eplehagene på nordsiden av E16. Det skal også etableres egen driftsadkomst fra omlagt Fv.241 til 
eplehagene i nord.  
 
5.1.2 Avkjøring til Hønen handel 
Eksisterende avkjørsel til Hønen Handel (Gnr/Bnr 39/203) fra dagens Fv.241 vil endres som følge av 
omlegging av vegen. Ny avkjørsel blir på omlagt Fv.241, ved ca. pnr. 120. Her forstås pnr. som 
profilnummer, og henger sammen med antall meter konstruert veglinje i midten av vegen (den gule 
stripen) med start i ny rundkjøring.  
 
5.1.3 Avkjøring til bolighus på nordsiden av E16 
Avkjørsel fra E16 vest for Hønenkryss opprettholdes, og tilpasses justering på E16 vest for 
rundkjøringen. Avkjørsel gjelder til huset som kalles ‘Gartnerboligen’, og tilhører eiendom Gnr/Bnr 
39/2. 
 
 
5.1.3 Gang- og sykkelveg 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs E16 tilpasses rundkjøring. Forbi Ringvold Frukt skal gang- og 
sykkelvegen defineres tydeligere med markering av skille mellom Ringvold Frukt og gs-vegen. Det 
skal være rekkverk som skille mellom E16 og gs-vegen. 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241, samt undergangen under E16, beholdes. Det skal 
etableres en GS-veg fra bussholdeplass langs E16, retning Hønefoss, som tilknyttes ny bussholdeplass 
langs omlagt Fv.241.  
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5.1.4 Kompisparkering 
Arealet foran Hønen Handel vil fortsatt ha plass til parkering for kunder til butikken, samt mulighet 
for kompisparkering. 
 

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

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

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

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

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

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

6.4 Landbruk 
Ombygging av Hønenkrysset vil legge beslag på areal på tre ulike grunneiendommer, i tillegg til areal 
som allerede er avsatt til vegformål. Det største arealbeslaget omfatter dyrket mark, som i dag 
benyttes til epleproduksjon.  
Hele anlegget med nødvendig anleggsbelte vil beslaglegge ca. 12000 m2 i anleggsfasen. Av dette 
utgjør ca. 2000 m2 midlertidig anleggsområde, som skal tilbakeføres til grunneiere når 
anleggsarbeidene er ferdige. Ved de høyeste skjæringene langs omlegging av Fv241 skal det 
etableres støttemur, for å begrense omfanget av det permanente arealinngrepet.  
 
Ringvold Frukt har epleproduksjon på alle kanter av Hønenkrysset, og det skal legges til rette for å 
opprettholde hensiktsmessig og funksjonell drift av eplehagene. Det skal være hensiktsmessig 
driftsadkomst til alle arealer med epleproduksjon. 

14 
 



Reguleringsplanbeskrivelse E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386 
 

 
 

6.5 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner 
 
6.5.1 Natur 
Ringerikes geologi er bygget opp av grunnfjell fra jordens urtid, kalkstein, skifer og sandstein fra 
kambrosilur, vulkaner og lava fra karbon og løsmasser fra istiden. Dette danner i utgangspunktet et 
mangfold av landskapstyper som igjen gir et stort mangfold av naturtyper og arter. Innenfor arealene 
som antas å bli påvirket av tiltaket er det ikke registrert naturtypelokaliteter av spesiell verdi.  
 
6.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim tangerer inntil planområdets avgrensning. Tiltaket 
innebærer ikke noen endring for Pilegrimsleden. 
 
Gang og sykkelvegen langs fv.241 med tilhørende undergang under E16 vil ikke bli endret som følge 
av tiltaket.  
Gang og sykkelvegen langs E16 tilpasses rundkjøring, med rekkverk som fysisk skille mellom myke 
trafikanter og bilveg på de strekninger som er nødvendig. 
 
6.5.3 Kulturminner 
Forretningsgården Hønen Handel med tilhørende uthus blir liggende med ny Fv241 tett opptil 
uthuset. Det blir ny avkjørsel til denne eiendommen. 
----- RESULTATER FRA ARKEOLOGISKE FELTREGISTRERINGER VIL FORELIGGE NÅR FELTARBEIDET ER 
UTFØRT. 
 
 

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

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

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

7.1 Eiendommer som er berørt av tiltaket 
 

Gnr Bnr Adresse Poststed 
39 2 Osloveien 134 Hønefoss 
39 203 Hadelandsveien 2 Hønefoss 
38 1 Osloveien 128 Hønefoss 

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

8 Kostnad, Finansiering og Framdrift 
 
8.1 Kostnadsoverslag 
I vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 millioner 
kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det derfor gjennomført en 
kostnadsvurdering. Dette gav en anslått totalkostnad på 30 mill 2014-kr. 
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8.2 Finansiering 
Det søkes om investeringsmidler til tiltaket i NTP 2014 – 17. 
 
8.3 Framdrift 
Gjennomføring av tiltaket er prioritert, og anleggsarbeider vil sannsynligvis starte opp i 2015. 

9 Medvirkning og Innspill 

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

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

 MERKNAD FRA OFFENTLIGE ETATER DATO  
1 Fylkesmannen i Buskerud 26.09.2013 
2 Buskerud Fylkeskommune 07.10.2013 / 14.10.2013 
3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 08.10.2013 
4 Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 06.01.2014 
5 Ringerike kommune – fra oppstartsmøte 06.09.2013 

 
 
 

 MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE DATO 
6 Jon Gulbrandsen 18.09.2013 
7 Rune Vamraak 20.09.2013 
8 Helge Hvalsmarken 20.09.2013 
9 Ringvold Frukt v/Ole Kristian Strande 24.09.2013 
10 Hønefoss taxi SA, v/Dag Frode Olsen 01.10.2013 
11 Leif Berger 09.10.2013 
12 Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin 10.10.2013 
13 Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen 11.10.2013 
14 Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie 11.10.2013 
15 Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald 14.10.2013 
16 Jorunn Helene Bakken Toft 22.10.2013 

 
MERKNADER FRA OFFENTLIGE ETATER: 
 
1) Fylkesmannen i Buskerud 

17 
 



Reguleringsplanbeskrivelse E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386 
 

Er positive til tiltak som skal gi bedre trafikksikkerhet. Ber om at det legges avgjørende vekt på 
hensyn til myke trafikanter, og tilgjengelighet for kollektivtransport. Hensyn til barn og unges 
interesser knyttet til trafikksikkerhet må vektlegges.  
Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas i tilstrekkelig grad, samt at de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven må vurderes. Støyutredninger må følge saken ved offentlig 
ettersyn. Planleggingen må følge opp prinsippene om universell utforming, og disse forhold må 
sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Ber om at prosjektet gjennomføres med minst mulig tap av dyrka mark, og at konsekvensene for 
jordbruket framgår av planarbeidet. 

 
Vegvesenets kommentar: 
Eksisterende busslinjer opprettholder samme antall stoppesteder som i dag. Etablering av nye 
holdeplasser vil utføres på omlegging av Fv.241, og eksisterende holdeplasser langs E16 flyttes 
innenfor planområdet for tilpasning til rundkjøringen. Holdeplassene vil få eget venteareal, taktil 
oppmerking og leskur. GS-veg forbindelse skal etableres for å ha tilknytning mellom de ulike 
holdeplassene, og kobles til eksisterende GS-veg system i området. Krysningspunkter for myke 
trafikanter skal etableres på utvalgte steder.  
 
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført en støyvurdering av hele området som blir berørt 
av tiltaket. Områder som etter gjeldende lover og regler blir liggende i soner med mer støy enn 
tillatt vil få tilbud om støydempende tiltak. 
 
Gjeldende miljøkrav og rikspolitiske retningslinjer tas til følge. 
 
 
2) Buskerud Fylkeskommune 
Viser til kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak, og må 
derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er en fordel at registrering av 
automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i 
planprosessen. BFK vil tidligst kunne gjennomføre registreringen våren 2014.  
 
De peker på eiendommen med Hønen Handel som har eldre, verneverdige bygninger, og ber om at 
det tas hensyn til bygningene på denne eiendommen i planleggingen. BFK vurderer eiendommen til 
å ha høy verneverdi.  
 
Vegvesenets kommentar: 
Bygningene som tilhører eiendommen ved Hønen Handel vil bestå.  
Registreringsarbeid i felt for automatisk fredete kulturminner må gjøres i tett samarbeid med 
berørte grunneiere og prosjekteier. Statens vegvesen imøteser endelig dato for når 
registreringsarbeidet kan utføres. 
 
 
3) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Viser til NGU sine løsmassekart som angir marine avsetninger i planområdet. Ber om at det i 
planarbeidet må vurderes om det er kvikkleire i grunnen, og vurdere om det er fare for skred. Det 
må ikke planlegges ny arealbruk i konflikt med etablerte eller planlagte kraftlinjer, trafoanlegg, 
dammer, rørgater eller andre anlegg for energiforsyning og -overføring. NVE forventer økt 
flomvannføring med minst 20% i små nedbørfelt og kystvassdrag. Dersom det planlegges tiltak som 
berører vassdrag, må konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for ev. vurdering etter 
vannressursloven og vannforvaltningsforskriften.  Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er 
blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.  
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Vegvesenets kommentar: 
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført geotekniske grunnundersøkelser. Resultater gir 
ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt «Skrednett» inneholder heller ikke 
registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i omkringliggende område. Geoteknisk 
vurdering konkluderer med at planlagt veg kan bygges uten spesielle geotekniske tiltak. 
Tiltaket berører ikke vassdrag. 
 
 
4) Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
Påpeker at nytt kryss vil medføre omdisponering av dyrka mark, og ber om at det i 
høringsdokumentene særlig belyses følgende: 
1) Hva er differansen på kostnadene ved å anlegge krysset med skråning vs. forstøtningsmur? 
2) Hvor stort er arealet dyrka mark som blir omdisponert ved skråning vs. forstøtningsmur? 
3) Vurdering og analyse for adkomst til Ringvold Fruktlager 
4) Kartlegge trafikk inn/ut fra Ringvold fruktlager 
5) Hvordan vil ny kryssløsning på virke de driftsmessige forholdene til Ringvold Frukt? 
 
Vegvesenets kommentar: 
1) Kostnader for etablering av forstøtningsmur i nytt Hønenkryss er ca kr. 900 000,-. Det skal 

reguleres til forstøtningsmur. 
2) Teoretisk forskjell på omdisponert areal ved skråning i forhold til forstøtningsmur er at det blir 

en reduksjon av omdisponert areal på ca. 2800 m2 med forstøtningsmur. For å bygge en 
forstøtningsmur er det nødvendig med en graveskråning som vil medføre midlertidig 
beslaglegning av areal bak muren. 

3) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det avdekket behov for kjøremåter, type kjøretøy og 
nødvendig plass for oppstilling av vogntog og lastebiler i forbindelse med lasting og lossing av 
varer ved fruktlageret. Statens vegvesen har utført sporingsanalyser og Ringvold Frukt har gitt 
innspill og korreksjonerunderveis for å få til en hensiktsmessig løsning. 

4) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt behov for inn og utkjøring ved lageret, hvor 
lastebiler kommer fra og hvilken retning de skal etter lasting av varer/frukt. Direkte adkomst fra 
E16 tilsvarende eksisterende situasjon er nødvendig, men med bedre sikringstiltak for alle 
grupper av trafikanter. 

5) I tett samarbeid med Ringvold frukt er det kartlagt kjøremønster for driftskjøretøy til de ulike 
delene av frukthagens arealer. Det skal etableres egen adkomst for driftskjøretøy til bruk for 
traktor i ny rundkjøring, tilpasset eksisterende driftsveg på Ringvold frukt sin eiendom. 

 
5) Ringerike kommune 

Oppstartsmøte for detaljregulering – 386 E16 Hønenkrysset – med Ringerike kommune, Statens 
vegvesen og grunneiere ble avholdt 06.september 2013. Ringerike kommune påpeker at det er viktig 
med medvirkning i planprosessen, og da spesielt i forhold til Kirkeskolen, busselskapene og berørte 
grunneiere. Kommunen peker på temaer som må vurderes i planarbeidet: trafikk, støy, lokal 
overvannshåndtering, atkomstvei, grunnforhold, naturmangfoldloven, eksisterende vegetasjon, 
landskapsbilde, estetisk utforming, universell utforming, eventuelle hensynssoner, avdekke 
konfliktområder og kulturminner. Ringerike kommune er positive til planer om endring av krysset, da 
det er et stort ønske om å bedre trafikkforholdene ved Hønenkrysset. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Det har vært tett dialog med den største og mest berørte grunneieren, Ringvold frukt, gjennom 
planprosessen. Kirkeskolen, busselskap og eier av Hønen Handel er informert og har fått opplysninger 
om utviklingen i planarbeidet. Temaer som må vurderes er omtalt i reguleringsplanbeskrivelsen. For 
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tema grunnforhold og støy er det utarbeidet egne fagrapporter. Dette vil også foreligge for 
kulturminner. 
 
 
MERKNADER FRA ORGANISASJONER OG PRIVATE: 

 
6) Jon Gulbrandsen  
Mener det bør bygges et kryss med bro eller undergang for biler som kommer fra Klekken og som 
skal til Oslo. Dersom ikke dette går, bør lyskryss vurderes. Kan ikke se rundkjøring som et godt 
alternativ. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende 
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og 
syklende. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og bedre 
framkommelighet for kjørende som skal foreta venstresvingebevegelser. Fordi rundkjøring eliminerer 
venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett vurdert til den løsningen som imøtekommer 
målene for prosjektet. Rundkjøringen skal bygges slik at trafikantene ikke kan kjøre rett fram 
gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt i krysset. Dette reduserer farten. 
 
7) Rune Vamraak 
Løsningen er jo rett og slett å lage en liten veistubb fra Klekken-sida av krysset og ned til veien på 
samme sida av E16 ved Botilrud-krysset (noen få hundre meter i retning Oslo). 
 

Vegvesenets kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
8) Helge Hvalsmarken 
Med trafikktrykket på E16 må dere planlegge med en planløs kryssløsning. Vedlagt 2 skisser med 
planløs kryssløsning, og en skisse med rundkjøring plassert i eksisterende kryss. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet. Rundkjøring plassert i 
eksisterende kryss har vært vurdert. Stigningsforhold i en rundkjøring bør ikke overstige 3%. Dette 
gjelder både gjennom rundkjøringen og på tilfartene. Ved plassering av ny rundkjøring der hvor 
dagens kryss ligger vil stigningsforholdene bli 7%. Derfor er det valgt å planlegge for plassering av ny 
rundkjøring over bakketoppen, da stigningsforholdene er betydelig bedre her. 
 
9) Ringvold Frukt 
Vi er bekymret over arealbeslag av våre beste områder, og henstiller at det blir så lite som mulig. Vi 
krever at det benyttes støttemurer i stedet for vegskråninger for å minimere arealbehovet. Vi ber 
Vegvesenet snarest antyde hvor stort arealbeslag det er snakk om fra oss. Framtidig adkomst til veien 
er svært viktig for oss. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Det er planlagt for støttemur langs Fv.241. Den 10.januar 2014 var tre representanter fra Statens 
vegvesen på møte med grunneier hos Ringvold Frukt. Forslag til ulike løsninger for avkjørselssituasjon 
ved Ringvold Frukt ble diskutert. Statens vegvesen utarbeidet flere alternative skisser for avkjørsel til 
Ringvold Frukt, og skissene ble oversendt grunneier. Statens vegvesen fikk tilbakemelding fra 
grunneier på akseptable og ikke akseptable alternativ, og det kunne deretter etableres en løsning for 
implementering i reguleringsplanforslaget. Kjøremønster for drift av eplehagene var også en del av 
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dette arbeidet. Det er planlagt driftsadkomst direkte ut i ny rundkjøring tilpasset eksisterende 
driftsveger, og det skal etableres ny driftsavkjørsel til frukthagen i nord fra Fv.241. Det skal 
opprettholdes driftsavkjørsel til frukthagen i syd-øst via ny avkjørsel ved Hønen Handel. Driftsvegene 
er planlagt i samarbeid med Ringvold Frukt for å få til en hensiktsmessig driftsløsning. 
 
10) Hønefoss Taxi SA 
Har drøftet forslag til utbedring i styremøte 1.10.2013. Mener rundkjøring vil bedre trafikkflyt og 
sikkerheten, men at de store trafikkmengdene i høytider, samt på morgen og ettermiddagen likevel 
ikke vil bli optimal med rundkjøring. Optimal løsning vil være planfritt kryss, slik vedlagt skisse viser. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, og vil redusere risiko for ulykker og 
dermed bedre trafikksikkerheten. Ny kryssløsning med planskilt kryss er ikke aktuelt i dette prosjektet. 
 
11) Leif Berger 
Er uenig i løsningen, mener rundkjøring vil gi kødannelse i bakken opp fra Botilrud. Foreslår å benytte 
eksisterende planfrie kryss ved Botilrud, bygge ny fylkesveg 241 gjennom eplehagen og utvide krysset 
ved Botilrud. Da vil trafikken gå nesten uhindret i byggeperioden. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Med rundkjøring vil trafikk fra Fv.241 få vikeplikt for trafikk på E16 som kommer fra Oslo og skal i 
retning Hønefoss. Trafikk i retning Hønefoss på E16 vil få vikeplikt for kjøretøy som kommer fra 
Hønefoss og skal inn på Fv.241. Det er ikke aktuelt å koble sammen Fv.241 og Fv.158 ved å slå 
sammen kryssene Botilrud og Hønenkryss i dette prosjektet. Ulemper for trafikanter i 
anleggsperioden må påregnes, men skal ikke bli større enn nødvendig for forsvarlig utbygging. 
Samtidig skal sikkerheten til enhver tid ivaretas for alle grupper. 
 
12) Regina Mohn Klouman og Steven Kirwin 
Innspill med tegning av prinsippløsning for 2-plan kryss for Hønen på Norderhov. 
Bakgrunnsargumenter for forslaget: 
- skille mellom høy- og lavhastighetstrafikk 
- mer flyt i trafikken i E16. mindre risiko for “stopp” på hovedveien 
- økt kapasitet i krysset (ifm ny storskole på Tanbergmoen, 2017) 
- samfunnsspørsmål. God langsiktig investering i fremtiden! 
- trehuset rives. plass til rundkjøring nærmere eksisterende kryss 
- tryggere trafikkbilde (motorkjøretøy, landbruksmaskiner og myke trafikkanter) 
- mindre stress for sjåfører i kyssepunktet E16/Hadelandsveien 
- mindre dyrket mark er nedlagt 
- tryggere for arbeidstrafikk ifm eplehagen (krysser veien over ny tunnel) 
- tryggere krysningsmuligheter for vilt (spesielt elg og rådyr) 
 

Vegvesenets kommentar: 
Statens vegvesen mener dette er en godt bearbeidet, oversiktlig og tydelig prinsippskisse for 
trafikkens infrastruktur i området. Tanken om å skille høy og lavhastighetstrafikk er god, men det vil 
ivaretas gjennom planarbeidet for etablering av ny trase for E16. Nytt Hønenkryss skal håndtere 
fremtidens lokaltrafikk. Trehuset Hønen Handel er vurdert til å ha stor verneverdi, og skal i dette 
prosjektet ikke rives. På lang sikt kan foreslåtte prinsippløsning med 2-plan kryss gi mindre tap av 
dyrket mark. Prinsippløsningen med 2-plan kryss krever imidlertid en omfattende byggeperiode, 
komplisert midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden med begrensede omkjøringsmuligheter, 
store midlertidige arealbeslag for byggegrop til tunnel, samt et budsjett som er utenfor dette 
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prosjektets rekkevidde. Statens vegvesen takker for innspill med prinsippløsning, men et slikt 2-plan 
kryss vil ikke bli aktuelt i dette prosjektet. 
 
13) Kirkeskolen FAU v/Jens P Nilsen 
Fokus på barnas sikkerhet. Elevene som kommer med buss fra Pytten / Haug må krysse FV 241 for å 
komme over på gangvei til skolen. Bilistene som svinger av E 16 og opp FV 241 har en utfordring i at 
de ikke ser skolebarna før de er halvveis ute i veien. Busslommen ligger relativt langt frem i krysset 
og bilistene som svinger av E 16 har ofte stor fart inn på FV 241.  
Den foreløpige tegningen til nytt Hønenkryss av 26.08.2013 ser ikke ut til å adressere noen av disse 
problemene. Vi ønsker at et nytt Hønenkryss tar bedre hensyn til skolebarnas sikkerhet enn hva 
tilfellet er i dag. I korte trekk: 
1.   I et nytt Hønenkryss skal ingen elever være nødt til å krysse FV 241. Dette kan løses ved gangbro 
eller ved at bussen kjører slik at skolebarna blir satt av på riktig side i forhold til gangvei. 
2.   Gangveien fra Njardarhov / Ringåsen bør legges utenom busslommen på venstresiden av FV 241. 
Eller i alle fall skilles av med autovern. Det er grunn til å annta at bilistene som kjører av E 16 mot FV 
241 vil holde en enda høyere fart enn ved dagnes løsning 
 

Vegvesenets kommentar: 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv.241 med undergang under E16 vil i forslag til nytt 
Hønenkryss opprettholdes. Planen for nytt Hønenkryss er rundkjøring som skal bygges slik at 
trafikantene ikke kan kjøre rett fram gjennom krysset, men må svinge rundt en trafikkøy plassert midt 
i krysset. Dette reduserer farten. Fv.241 legges om for tilpasning til ny rundkjøring, og Fv.241 vil 
utformes med kurver/svinger inn mot rundkjøring, som bidrar til redusering av fart. Dagens 
bussholdeplasser flyttes over til den omlagte delen av Fv.241, og det blir lengre avstand mellom 
holdeplass og kryssområde. Det skal etableres opphøyet krysningspunkt med forsterket belysning for 
gående som skal fra holdeplass og over til eksisterende gang- og sykkelveg. Det foreslås to slike 
krysningspunkt, ett på den omlagte delen av Fv.241 i tilknytning til bussholdeplassene, og ett på den 
gjenværende armen av Fv.241 hvor det er trafikk i en retning. Det skal settes opp rekkverk som fysisk 
skille mellom motorisert trafikk og myke trafikanter.  
 
14) Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie 
En rundkjøring ved fruktlageret vil sikkert kunne fungere bra på sommeren, men vi frykter at 
tungtransporten får problemer på vinterstid. 
Dersom det blir kø foran rundkjøringen for nordgående trafikk vil det kunne medføre at tunge 
kjøretøy må stoppe i Hønenbakken, og da kommer de ikke i gang igjen. Dette vil kunne skje hvis 
mange i sørgående retning skal ta av mot Klækken og Åsa i rundkjøringen. Et forslag for å bedre 
fremkommeligheten er å lage en en-felts veg ned gjennom eplehagen på østsiden av E-16. Disse må 
da kjøre gjennom tunnelen i Botilrud og fortsette mot Oslo eller Helgelandsmoen. Dette vil ikke kreve 
mer matjord enn den foreslåtte løsningen med rundkjøring ved fruktlageret. 
Et annet forslag blir å lage tunnel under krysset, slik at de som kommer fra Klækken og skal ned 
bakken, kommer rett inn på E-16 sørgående etter tunnelen. Det blir sannsynligvis den billigste 
løsningen. Den tunellen må da gå under butikken på Hønen. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Forslag til nytt Hønenkryss er å etablere rundkjøring over bakketoppen, tilpasset stigning på 
eksisterende E16. Nytt kryss utformet som rundkjøring skal redusere risiko for ulykker, og vil eliminere 
venstresvingebevegelse foran møtende trafikk. Kapasitet i kryss er avhengig av aktuell 
trafikkbelastning og hvordan denne fordeler seg på ulike svingebevegelser. I følge 
Trafikksikkerhetshåndboken har rundkjøringer større kapasitet enn vanlige vikepliktregulerte kryss og 
signalregulerte kryss. Økningen i kapasitet skyldes både at kryssende og svingende bevegelser som 
ofte medfører ventetid og kan hindre annen trafikk er fjernet i rundkjøringer og at trafikantene synes 
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å godta mindre tidsluker i rundkjøringer enn i andre kryss. Til tross for at rundkjøringer fører til lavere 
fart (Senneset, 1983), kan total passeringstid gjennom en rundkjøring bli redusert sammenliknet med 
andre kryss. Ny kryssløsning med planskilt kryss, eventuelt tunnel, er ikke aktuelt i dette prosjektet. 
 
15) Norges Lastebileier-Forbund v/Olav Klasson Vefald 
Vil advare spesielt mot den rundkjøringen som planlegges i Hønenkrysset. Hevder generelt at 
rundkjøringer på en gjennomfartsvei av denne type er svært uheldig. Rundkjøringer fører til flere 
girskift, flere stopp og flere igangsettinger særlig for tungbiler. Dermed blir det større drivstofforbruk, 
økt dekkslitasje, større miljøutslipp og mer støy. Eventuelle fotgjengerfelt i nærheten av 
rundkjøringer vil også utgjøre en stor trafikkrisiko. I dette konkrete tilfellet vil rundkjøringen bety en 
stopp på E16  i bakken ved Bottilsrud. Å ta i gang et 50 tonns vogntog i motbakke vinterstid er en 
oppgave som nesten uten unntak skaper problemer, men på en strekning som har en ÅDT på 15-20 
000 biler, hvorav anslagsvis 8-10% er tungbiler, er dette noe som vil medføre hyppig trafikkstans og 
kaotiske tilstander for alle. Med de erfaringene vi har fra de seneste vintersesongene i området er 
dette en hovedgrunn til at vi går mot den foreslåtte løsningen. Vårt lokallag i Hønefoss peker også på 
at forslag til utformingen av rundkjøringen i Hønenkrysset vil gi store framkommelighets-problemer 
for spesialtransport med lengde 23,5 meter. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Målene for prosjektet er å redusere risiko for ulykker i krysset, bedre fremkommelighet for kjørende 
som skal foreta venstresvingebevegelser, samt ivareta forholdene for kollektivtrafikk, gående og 
syklende. Fordi rundkjøring eliminerer venstresving foran møtende trafikk, er dette samlet sett 
vurdert til den løsningen som imøtekommer målene for prosjektet innenfor gitte budsjettrammer. Det 
skal ikke være fotgjengerfelt i den planlagte rundkjøringen. Forslaget til plassering av rundkjøringen 
er forbi bakketoppen i retning Hønefoss. Det ligger inne i forslaget et eget høyresvingefelt for trafikk 
som kommer fra E16 syd og skal ta av til høyre inn på Fv241. 
 
16) Jorunn Helene Bakken Toft 
Jeg har to forslag, som jeg ikke har tenkt ut selv men lest i Ring.Blad: 
1.       Sperre for innkjøring mot Klekken for sørgående trafikk. De kan kjøre ned til Botilrud og opp 
igjen. Det er ganske trangt når det er fullt med biler i ventefila, og noen ganger sperrer de også vanlig 
trafikk. De som kommer fra Klekken og skal mot Oslo vil få større mulighet til å komme seg ut, 
spesielt når en del av nordgående trafikk tar av mot Klekken. 
2.       Ny tilførselsvei fra Hønenkrysset til Botilrud for trafikk fra Klekken mot Oslo. Evt også for trafikk 
fra Klekken mot Hønefoss. 
Forslag 1 koster veldig lite (noen skilt), mens forslag 2 krever litt mer. 
 

Vegvesenets kommentar: 
Tas til etterretning.  
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10 Reguleringsbestemmelser 
Reguleringsbestemmelser E16 Hønenkrysset, Plan-ID 0605-386 

Reguleringsbestemmelser til forslag til detaljreguleringsplan, Plan-ID 0605-386; E16 
Hønenkrysset i Ringerike kommune. 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.05.2014 

Dato for godkjenning (vedtaksorgan): 

 

§1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 

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

 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: 
Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen) 
 
1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr.1): 
- Kombinert Bolig/forretning 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2):  
- Kjøreveg (offentlig/ felles) 
- Gang- og sykkelveg/fortau 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg  
- Annen veggrunn – grøntareal  
- Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus 
 
3. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5): 
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 
på gårdens ressursgrunnlag 
 
4. Områdebestemmelser 
- Midlertidig anleggsbelte 
 

§ 3. HENSYNSSONER 
Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jfr. PBL § 11-8a: 
 
Sikringssoner: 
- Frisikt (H-140) 
 

§ 4. FELLESBESTEMMELSER 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 
 
4.1 Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7 nr.10) 
1. Krav til veger, vann- og avløpsledninger 
Tiltak skal være i samsvar med reguleringsplanen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås / tilplantes. 
 
2. Avkjørsler  
Eksisterende avkjørsel som må omlegges/ utbedres, skal være opparbeidet før eksisterende avkjørsel 
stenges.  
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3. Fortau, gang- og sykkelveg 
Fortau, gang- og sykkelveg skal ferdigstilles samtidig med bygging av nytt Hønenkryss. 
 
4. Kollektivholdeplass, plattform, lehus 
Flytting av kollektivholdeplasser langs E16 med tilhørende plattform og lehus, og etablering av nye 
kollektivholdeplasser langs Fv. 241 med tilhørende plattform skal ferdigstilles samtidig med bygging av 
nytt Hønenkryss. 
 
5. Før igangsettingstillatelse 
Før utbygging skal det gjøres greie for håndtering av jordressursene.  Matjordlaget fra jordbruksareal 
(fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) som blir utbygd skal sikres videre bruk, primært til 
jordbruksformål. Eventuell nydyrking må avklares i samsvar med ”Forskrift om nydyrking”. 
 
 
4.2 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7 nr. 4) 
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet for 
biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende. Det skal tas ekstra hensyn til sikkerhet for myke 
trafikanter, særlig skolebarn.  
Forstøtningsmur langs Fv.241 skal ha utførelse i natursteinsmaterialer, og det skal legges vekt på 
estetikk for ferdig oppsatt forstøtningsmur. 
 
4.3 Avkjørsler  
Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. I tilknytning til avkjørselen skal det være 
mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller i felles adkomst. Forslagstiller påtar seg å 
opparbeide ny avkjørsel med tilhørende atkomstveg hvis eksisterende avkjørsel og atkomstveg må 
omlegges eller nedlegges som følge av planforslaget.  
 
4.4 Kulturminner (PBL § 12-7 nr. 6) 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene i Buskerud varsles som 
omtalt i lov om kulturminner §8 2.ledd.  
 
4.5 Overvann 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. 
Byggeplanen for anlegget skal redegjøre for behandling av overvann; både overflatevann og 
drensvann. 
 
4.6 Midlertidige anleggs- og riggområder 
Midlertidige anleggs- og riggområder kan benyttes til anleggs- og riggområder så lenge 
anleggsarbeidene pågår. Til anleggsbeltefor ny forstøtningsmur avsettes forsvarlig bredde til 
graveskråning fra ytterkant ny forstøtningsmur på nordsiden. Til anleggsbelte for vegskråning på 
nordsiden avsettes en så liten bredde som mulig for å berøre færrest mulig epletrær. Når 
anleggsarbeidet er utført, skal arealene settes i stand til opprinnelig bruk. Bestemmelsene om de 
midlertidige anleggs- og riggområdene opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra dette tidspunkt vil de 
andre bestemmelsene i reguleringsplanen/ kommuneplanen for områdene gjelde. Anleggs- og 
riggområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være minst mulig til 
sjenanse for omgivelsene.  
 
4.7 Støy (PBL § 12-7 nr. 3) 
For anleggsfasen skal Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012, eller senere vedtatte 
retningslinjer, for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet legges til grunn. 
 
4.8 Grunnforhold/ geoteknikk 
Geoteknisk kompetanse skal bidra ved byggeplanlegging og bygging.  
 

§ 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr.1) 
 
5.1 Boligbebyggelse / forretning  
Områdene kan benyttes til kombinert boligbebyggelse / forretning. 
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§ 6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 
6.1 Kjøreveger 
Områdene skal benyttes til offentlig kjøreveg. Offentlig kjøreveg skal belyses.  Avkjørsler som legges 
om eller justeres, skal etter ferdigstillelse være private veger. Gjelder også driftsavkjørsler.  
 
6.2 Gang- og sykkelveg / fortau 
Områdene skal benyttes til offentlig veg for gående og syklende. Områdene skal belyses. Det skal 
ikke parkeres på områder avsatt til gang- og sykkelveg / fortau. Områdene skal tilpasses eksisterende 
vegsystem for gående og syklende. Områdene skal kunne benyttes av servicekjøretøy knyttet til 
vedlikehold, drift og snørydding. Det skal settes opp rekkverk langs gang- og sykkelveg der det er 
nødvendig for sikkerheten. 
 
6.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Områdene skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til veganleggets tekniske 
infrastruktur, konstruksjoner, grøfter og lignende. Dersom det i avtale med grunneier blir enighet om 
omdisponering av et definert areal på områdene annen veggrunn – tekniske anlegg, kan arealformålet 
endres fra offentlig til privat.  
Områder på Fv.241 avsatt til annen veggrunn – tekniske anlegg skal utformes som fartshump med 
forsterket belysning.  
 
6.4 Annen veggrunn – grøntareal 
Området skal være offentlig, og benyttes til skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur 
knyttet til veganlegget, grøntanlegg. Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en del av det 
komplette veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og teknisk god utførelse med vekt på estetikk 
og formgiving.  
 
6.5 Kollektivholdeplass / Plattform / Lehus 
Områdene skal være offentlig, og benyttes av kollektivkjøretøy og passasjerer. Gjeldene retningslinjer 
for universell utforming skal legges til grunn for plassering av lehus og utforming av kollektivholdeplass 
og plattform. 
 
§ 7 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL § 12-5 nr 5) 
LNFR-areal skal være område for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 
 

§ 8 HENSYSNSONER (PBL § 12-6) 
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for parkerte kjøretøy, sikthindrende vegetasjon, 
gjerder, snø mm. slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
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SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/2981-12  Arkiv: REG 386  

 
DETALJREGULERING - "386 E16 HØNENKRYSSET" HØRINGSUTTALELSE 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune stiller seg positive til etablering av rundkjøring i Hønenkrysset. 
 

2. Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet, 
og estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen. 

 
3. Rådmannen gis i oppgave å samordne uttalelser fra kommunens etater og oversende 

Statens vegvesen. 
 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av 
områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål. 

 
5. Ringerike kommune forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres 

av Statens Vegvesen og at det gis utfyllende bestemmelser som sikrer at 
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy. 

 
Sammendrag 
Detaljregulering 386 E16 Hønenkrysset er lagt ut til offentlig ettersyn av Statens Vegvesen 
med frist for uttalelse 26.06.2014. 
Planforslaget tar sikte på å endre eksisterende T-kryss fil rundkjøring. Hensikten er å bedre 
trafikksikkerheten og kapasiteten i krysset, noe som vil ha stor betydning for trafikk fra Fv 
241. Planen tar også sikte på å tilrettelegge for kollektivtrafikk, gående og syklende. 

 
Statens Vegvesen har med hjemmel i Plan og Bygningslovens §3.7 i forestått varsel om 
oppstart og lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn. Kommunen er i slike saker høringspart 
og gir uttalelse til planforslaget. Planforslaget må etter høringen sluttbehandles og vedtas 
politisk av Ringerike kommune. 

 
 

                                                 
i PBL § 3.7 gir i noen tilfeller anledning for statlig eller regional myndighet til helt eller 
delvis å overta planforberedelse. SVV kan etter samråd med planmyndigheten (kommunen) 
fremme forslag til arealplan for samferdselstiltak med hjemmel i § 3.7. De kan da selv varsle 
oppstart og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planen må sluttbehandles og vedtas politisk 
før den blir rettskraftig. Kommunen kan ikke ta plangebyr i saker fremmet etter PBL § 3.7 
 



Innledning / bakgrunn 
Hønenkrysset ved Norderhov forbinder Fv241 (Hadelandsveien) med E16. Krysset har i dag 
store utfordringer både trafikksikkerhetsmessig og kapasitetsmessig. I perioden 2003-2013 
er det registrert 12 trafikkulykker. Krysset går under definisjonen "ulykkespunkt" d.v.s. 
minimum 4 politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en strekning på maksimalt 100 
meter, og anses også farlig for myke trafikanter. 
 
Det har i lengre tid vært vurdert ulike løsninger for å bedre forholdene i krysset. Det har 
imidlertid vært utfordringer både med stigningsforhold, sikt og manglende finansiering som 
har gjort at krysset ikke har blitt endret. Krysset ligger også midt i eplehagen på Ringvold 
gård og nær middelalderkirken på Norderhov, noe som stiller krav til gjennomføringen og 
estetikken i tiltaket. 
 
Beskrivelse av saken 
Statens vegvesen har i sitt forslag flyttet krysningspunktet mellom Fv 241 og E 16 ca. 170m 
nærmere Hønefoss for å bedre stigningsforholdene inn mot krysset. Dette medfører at Fv. 
241 må legges om i en lengde av ca. 250m. Nordgående kjørefelt fra dagens avkjøring fra 
E16 til Fv 241 beholdes som avkjøringsfelt. Dette vil bli enveiskjørt. Fv.241 vil få kjørefelt 
på 2.75m med 0.75m skulder, til sammen 7m mens E16 vil få kjørefeltbredde 3,5m og 
0,75m skulder, til sammen 8,5m. 
Tiltaket har en anslått kostnad på ca. 30mill. Det søkes om midler til tiltaket i NTP 2014-
2017 og Statens vegvesen forventer oppstart av arbeidene i 2015. 
Hønen Handel med eksisterende bolig er i forslaget regulert til kombinert forretning og 
bolig. 
Driftsatkomst for driftskjøretøy skal etableres for å sikre hensiktsmessig atkomst for 
Ringvold Frukt. Det skal også etableres avkjøring til fruktlageret som dimensjoneres for 
store kjøretøy. 
Myke trafikanter skal i større grad skilles fra kjørende ved at det etableres fysiske barrierer. 
Det er planlagt rekkverk både langs E16 mot sykkelveien og mellom avkjøringsrampen og 
gangvei mot Hønen Handel. Fotgjengerundergangen under E 16 foreslås opprettholdt og nye 
kryssinger av Fv241 er planlagt utført som forhøyede krysningspunkt med forsterket 
belysning. 
 
 
Forholdet til overordnede planer 
SVV har angitt at det ikke anses at forslaget påvirkes av krav i rikspolitiske bestemmelser 
og retningslinjer. Det er videre oppgitt at kommuneplanen viser området som veiformål, 
LNF-område og trasè for pilegrimsleden. 
  
 
Beslag av dyrka mark 
Ombygging av krysset vil medføre en permanent omdisponering av ca. 9100m2 dyrka mark 
fra eiendom Gnr 39/2. Det vil også være behov for midlertidig beslag av ca. 1700m2 i 
forbindelse med anleggsarbeidene.  
Det vil også bli en permanent omdisponering av 170m2 dyrka mark fra Gnr 38/1. I tillegg 
kommer midlertidig beslag på 280m2. Samlet gir dette et permanent arealbeslag på ca. 
9300m2 og et midlertidig arealbeslag på ca. 2000m2. Midlertidig beslaglagt areal 
tilbakeføres til grunneier når anleggsperioden er over. 



 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Statens Vegvesen kunngjorde oppstart i Ringerikes blad 16.september 2013. Merknader og 
innspill går fram av oppsummeringen i planbeskrivelsen. Rådmannen har ikke kommentarer 
til merknadsbehandlingen til Statens vegvesen utover det som fremgår av rådmannens 
vurdering.  
 
Økonomiske forhold 
Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune. 
 
Informasjon og høringer 
Ettersom planen er fremmet etter PBL§ 3.7 forestår Statens vegvesen høring og er ansvarlig 
for at informasjon til berørte parter er tilfredsstillende. Ringerike har mulighet til å påvirke 
prosessen gjennom høringsuttalelse. Rådmannen har anmodet Statens vegvesen om god 
informasjon og dialog med berørte parter. Rådmannen antar at de endringer som må gjøres 
for at planen skal bli et godt styringsverktøy er så vesentlige at det må påregnes en ny 
begrenset høring. 
 
 
Prinsipielle avklaringer 
 Rådmannen mener det er naturlig å se på formålet til arealene som blir igjen etter 
veianlegget. Det vil bli værende forholdsvis store veiarealer uten bestemt bruk som følge av 
planen. Hønen Handel har i en årrekke vært brukthandel og er et viktig visuelt innslag. Det 
bør tas stilling til om formålet bolig/forretning er fornuftig. Bygningene er ekstremt 
eksponert mot E-16 og dersom det er ønske om å bevare denne vil en god måte være å 
regulere til et formål som kan sørge for økonomisk lønnsom drift. Rådmannen har ikke tatt 
stilling til hva dette bør være. Ut i fra planforslaget har det heller ikke vært naturlig for 
Rådmannen å ta stilling til om det bør tillates nye bygg innenfor området for bolig/handel. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser det svært positivt at Statens vegvesen tar fatt på oppgaven med å endre 
Hønenkrysset slik at det kan fungere tilfredsstillende både trafikalt, sikkerhetsmessig og 
estetisk. Krysset har i lang tid vært gjenstand for misnøye og det har vært frykt for at tiltak 
ikke ville bli iverksatt i påvente av avgjørelse om plassering av ny E16. Rådmannen anser at 
krysset har en viktig funksjon med å binde sammen ulike deler av kommunen og som del av 
trafikksystemet videre mot Jevnaker og Gardemoen.  
 
Rådmannen anser at forslaget er oversiktlig og gir en fornuftig trafikal løsning av krysset. 
Det virker imidlertid som at forslaget i stor grad har fokusert på biltrafikk i krysset og i 
mindre grad løst problemstillingene for myke trafikanter og kollektivreisende. 
Det går i forslaget ikke tydelig frem hvordan bevegelsene til myke trafikanter og busser er 
tenkt mellom de ulike målpunktene. Det kan se ut til at villkryssing mellom busslommene 
langs E16 vil kunne bli et problem dersom det ikke gjøres tiltak for å hindre dette. SVV 
informerer i planbeskrivelsen om hvilke busser som har rute gjennom planområdet. 
Rådmannen savner imidlertid en vurdering av hvordan kjøremønstrene blir og hvordan 
busspassasjerer intuitivt skal kunne orientere seg om tilbudet på de ulike stoppene og bevege 
seg mellom dem. Rådmannen anser at Statens vegvesen bør se på løsningene som foreslås i 



samråd med fylkeskommunen og utvalgte kollektivaktører og synliggjøre vurderingene som 
ligger bak valgte løsninger før sluttbehandling.  
Rådmannen anbefaler også at det gjøres en trafikksikkerhetsvurdering og oppfordrer til 
videre dialog med representanter fra Kirkeskolen og Buskerud Fylkeskommune for å sikre 
hensiktsmessige løsninger for myke trafikanter. 
 
Rådmannen anser også at plankart og bestemmelser er mangelfulle for arealet avsatt til 
"bolig/forretning" ved Hønen Handel. Det er ikke angitt utnyttelse, parkeringsarealer eller 
byggegrenser på kartet. Bestemmelsene sier heller ingen ting om hvilke type handel som 
tillates, forutsetninger/krav for bruk som bolig eller bestemmelser som sikrer 
tilfredsstillende støyforhold og gjennomføring av slike i tråd med støyretningslinjene. Det 
ser også ut til å være noen unøyaktigheter eller feil ved plankartet som at gangveier ikke ser 
ut til å ha naturlig overgang til krysningspunkt og at regulert avkjøring til Hønen Handel fra 
avkjøringsrampe (fra E16 til Fv241) ser ut til å treffe regulert støttemur. Rådmannen anser 
imidlertid at dette er justeringer som kan gjøres uten at det bør medføre vesentlige endringer 
av plankartet, og derfor ikke utløser behov for ny høring av planforslaget. Når det gjelder 
endringene av bestemmelsene for bruken av arealet til bolig og manglende bestemmelser om 
støyskjerming anser rådmannen at dette er så omfattende at det vil være behov for en 
begrenset høring der berørte parter og fylkesmannen får mulighet til å uttale seg. 
Rådmannen ønsker også at valg av gjerder, leskur, lysmaster, skilt og andre installasjoner 
illustreres bedre.  
Rådmannen vil minne om at området har stor kulturell og landskapsmessig verdi og mener 
valg av veiinstallasjoner og illustrasjon av terrengbehandling/beplantning bør være 
gjenstand for vurdering i en slik sak. 
Planforslaget medfører omdisponering av dyrka mark. Det er spesielt for området at det 
drives produksjon av epler, noe som fører til lang tilbakeføringstid for arealer som 
beslaglegges midlertidig. Rådmannen anser at omdisponeringen av dyrka mark er uheldig, 
men at hensynet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling i et så viktig kryss veier tyngre enn 
hensynet til jordvern i denne saken. Vegvesenet har gjort tiltak i form av støttemurer og 
justering av trasé for å minimere tapet av dyrka mark.  
 
Vedlegg 
Forslag plankart 
Planbeskrivelse med bestemmelser 
Støyrapport 
Geotekniske undersøkelser 
Tegningshefte 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.05.2014 
 
 



 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
 
saksbehandler: Lars Lindstøl 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/2981-14  Arkiv: REG 386  

 

Sak: 72/14 

 

DETALJREGULERING - "386 E16 HØNENKRYSSET" HØRINGSUTTALELSE 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ringerike kommune stiller seg positive til etablering av rundkjøring i Hønenkrysset. 

 

2. Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet, 

og estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen. 

 Hovedkomiteen (HMA) er spesielt opptatt av at sikkerheten til de myke trafikanter 

 ivaretas. 

 

3. Rådmannen gis i oppgave å samordne uttalelser fra kommunens etater og oversende 

Statens vegvesen. 

 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av 

områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål. 

 

5. Ringerike kommune forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres 

av Statens Vegvesen og at det gis utfyllende bestemmelser som sikrer at 

detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med tillegg punkt 2 fremmet av  

Arne Broberg (H):  

 

”Hovedkomiteen (HMA) er spesielt opptatt av at sikkerheten til de myke trafikanter 

ivaretas”. 
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