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HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 2.GANGS BEHANDLING  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Detaljregulering nr. 0506_ 357 "Hvervenkastet Pendlerparkering", med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtas. 
 
 
Sammendrag 

Planforslaget er utarbeidet av Statens Vegvesen og fremmes for å bedre kapasiteten 
på pendlerparkering i tilknytning E16 som ledd i å fremme muligheten for å reise 
kollektivt til og fra områdene rundt Hønefoss. 
 
Planforslaget legger til rette for en utvidelse av parkeringsplassen slik at denne får 
totalt 115 plasser for bil. Det legges samtidig til rette for parkering av sykler.  
 
Parkeringsplassen er forutsatt ferdigstilt i 2013. 

 
Innledning / bakgrunn 
Det er mange i Ringerike som pendler til og fra arbeid. Av transport og miljøhensyn er det 
ønskelig at så mange som mulig av disse reiser kollektivt. For å gjøre det mer attraktivt å 
reise kollektivt er det viktig at pendlerparkeringsplasser etableres nær knutepunkter og har 
tilstrekkelig kapasitet. Planforslaget innebærer en utvidelse og oppgradering av plassen som 
i dag benyttes til pendlerparkering på Hvervenkastet og medfører rundt en dobling av 
kapasiteten. Området er i dagens kommuneplan og detaljregulering regulert som friområde. 
Deler av området blir nyttet til dette formålet. Pendlerparkeringa vil i liten grad berøre 
området som nyttes til lek. Følgene av etableringen av parkeringsplassen med forskyvning av 
skråningskant mot Osloveien og etablering av voll mellom pendlerparkeringa og 
lekearealene ventes å gi fordeler for gjenværende lekeareal i form av bedre skjerming og 
mindre støy. 
 
Beskrivelse av saken 
Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

• Forslag til plankart, merket 2.gangs behandling. 
• Forslag til Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangs behandling. 



• Planbeskrivelse datert oktober 2012 
Deler av friområdet, planforslaget tar sikte på å omregulere til pendlerparkering, har tidligere 
vært nyttet til helikopterlandingsplass for sykehuset og er senere tatt i bruk som 
pendlerparkeringsplass.  
Parkeringsplassen har kapasitet på om lag 50 biler og planforslaget innebærer en dobling av 
parkeringskapasiteten.  
Parkeringsplassen vil i noen grad kunne avlaste pendlerparkeringen på Botilrud der 
kapasiteten er sprengt og det vil ta noe tid å få på plass en annen løsning. 
Planområdet er i kommunalt eie med unntak av en liten del nord-øst som er privat eiet. 
Planforslaget medfører ingen tiltak på eller endring av reguleringsformål på det private 
området.  
Statens vegvesen vil etter bygging stå for drift og vedlikehold av parkeringsplassen. 
 
 
Forholdet til overordnede planer 
 Planen er i kommuneplanen avsatt til friområde. 
 
Juridiske forhold  
Arealet er eiet av Ringerike kommune.  
  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Statens Vegvesen meldte selv oppstart av planarbeidet 29.mars 2011. Oppstarten ble varslet i 
brev og ved annonse i Ring Blad 
Planforslaget ble behandlet av Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltning i møte 
06.02.2012, saksnr. 25/12 med vedtak om å sende planforslaget på høring og offentlig 
ettersyn. 
Det ble mottatt to innspill fra henholdsvis Fylkesmannen i Buskerud og Barnerepresentanten 
i Ringerike. Sammendrag av disse og vurdering er gjengitt under. 
Planforslaget ble tatt til orientering av trafikkrådet i møte 12.03.2012, saksnr. 15/12. 
Trafikkrådet utrykte at de er positive til utviklingen av pendlerparkeringen. 
 
Fylkesmannen i Buskerud (26.03.2012) 
Miljømessige forhold: 
Fylkesmannen ser svært positivt på tiltak som legger til rette for økt bruk av 
kollektivtransport. Det vises til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 
planleggingen, og krav om tilstrekkelig lekearealer til barn i alle aldre. Reduksjon av 
lekearealet kan kompenseres gjennom opprusting av gjenværende friområde. Ber om en 
vurdering av støyskjerming av friarealet. Positive til vegetasjonsbelte mot Fv. 35. Saken vil 
ikke ha negative konsekvenser for nasjonale eller regionale miljøinteresser tilknyttet 
fylkesmannens ansvarsområder. 
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
Tiltaket kommer ikke i vesentlig konflikt med landbruksinteresser av nasjonal eller regional 
karakter. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 



Lekearealet er i dag lite utnyttet og lite brukt. Arealet som er avsatt skal være tilstrekkelig 
stort til at det i framtida kan settes opp flere lekeapparater, benker og ballplass, uten at noe 
av naturterrenget rundt går tapt. Terrengvollen som er planlagt kan brukes til lek både 
sommer vinter. De rikspolitiske retningslinjer for ivaretakelse av barn og ungdom anses 
derfor som ivaretatt. 
 
En parkeringsplass for pendlere genererer svært lite støy. Trafikkendringen antas å være i 
størrelsesorden 100 kjt/d, noe som heller ikke medfører registrerbar endring i trafikkstøy. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen anser at utfylling av arealer for utvidelse av pendlerparkeringen og bygging av 
voll vil ha en god skjermende effekt for gjenværende arealer, samtidig som arealene egnet til 
lek ikke beslaglegges i vesentlig grad. Ut i fra dagens behov anses det ikke nødvendig med 
en full etablering av lekeareal. Ettersom tiltaket i seg selv ikke skaper særlig støy og 
forventes å dempe eksisterende støy noe gjennom terrengendringer det legges opp til anses 
det ikke nødvendig å kreve ytterligere støytiltak i forbindelse med gjennomføringen av 
tiltaket. 
 
Endringen av planforslaget som ble lagt på høring muliggjør en mindre vegetasjonsbuffer 
mot Osloveien. Oppfylling vil gi en skråning som må behandles for ikke å virke skjemmende. 
Samtidig vil oppfyllingen virke skjermende i seg selv på grunn av høydeforskjellen. Dette 
anses samlet å gi en tilfredsstillende løsning med hensyn til landskapsvirkningen forutsatt at 
fyllingsskråningen tilsåes/beplantes. Dette hensynet er ivaretatt gjennom 
reguleringsbestemmelsene for pendlerparkeringen. 
 
Ringerike kommune, miljøretta helsevern (23.04.2012) 
Oppstramming av parkeringsplasser, etablering av sykkelparkering og atkomster til busstopp 
anses som positivt. Utnytting av friarealer og lekeplasser er negativt med tiltaket. Det er 
derfor viktig med tilfredsstillende sikre leke- og friarealer for de yngste i området som 
kompensasjon. Reguleringsområdet er lite egnet som lekearealer og friarealer, inneklemt i 
sterkt trafikkerte veisystem. Det anses derfor at dagens bruk som pendlerparkering kan 
videreføres innenfor lovlige former. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Tas til etterretning. 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter at uttalelsen ble gitt har man valgt en ny løsning for utforming av plassen. Denne 
berører i langt mindre grad arealer som i dag benyttes til lek og bedrer i noen grad 
hensynet til skjerming. 
 
Krakstadmarka AS v/Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS (19.03.2012) 
Starter opp regulering av Krakstadmarka/Tandbergmarka, med atkomst via Arnegårdsveien. 
Skal ruste opp Arnegårdsveien ihht normalprofil fra kommunen. Ber om at 
parkeringsplassene flyttes et par meter vekk fra Arnegårdsveien. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Etter ytterligere dialog med Leifsen, samt saksbehandler i kommunen, vil vi foreslå at 
planen ikke endres. Ny parkering følger stort sett dagens avgrensning av 



pendlerparkeringen mot Arnegårdsveien. I rabatten/skråningen mot vegen er det en 
trerekke, den ønskes beholdt, blant annet for å skjerme noe mellom bebyggelse og parkering. 
Vi ser derimot ikke noe problem i at rabatten fungerer som snøopplag/grøft for 
Arnegårdsveien, og vegkanten til denne blir liggende omlag som i dag. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilfredsstillende besvart av tiltakshaver. 
 
Forsinket merknad og innspill fra Ringerike kommune 
Ringerike kommune sendte den 24. august 2012 en e-post til Statens vegvesen angående 
størrelsen på arealet avsatt til lek: Ved vurdering i samråd med barnerepresentanten har 
planavdelingen funnet at arealet som i fremtiden kan nyttes til lek er stort nok, men at dette 
ikke ligger til rette for lek grunnet vegetasjon samt at eksisterende apparater ligger utenfor 
foreslått regulert område for lek. Dette vil etter vår vurdering føre til tap av kvalitet ved 
eksisterende område samtidig som arealet blir drastisk redusert. Vi finner dette lite forenelig 
med retningslinjene for planlegging i tråd med barn og unges interesser.  
25. september sendte Ringerike kommune en ny e-post med forslag til endret utforming av 
pendlerparkeringsplassen der arealet avsatt til parkering er blitt noe mindre, mens arealet 
avsatt til friområde er blitt større en det opprinnelige forslaget.  På bakgrunn av skissen ble 
det gjennomført et møte mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune den 9. oktober 
2012, og man kom til enighet om ny utforming av pendlerparkeringsplassen og planområdet 
for øvrig. Det er dette forslaget som ligger til grunn for andre gangs behandling. 
 
Økonomiske forhold 
 Pendlerparkeringen vil etter at den er ferdig opparbeidet bli driftet av Statens Vegvesen, 
som del av funksjonskontrakten for drift og vedlikehold av vegnettet for øvrig. 
 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser det som svært positivt at kapasiteten på eksisterende pendlerparkeringer 
utvides for å bedre forutsetningene for å reise kollektivt ved pendlerreiser. Rådmannen anser 
at forslaget som nå foreligger benytter et ellers lite attraktivt område på en svært effektiv 
måte samtidig som den bevarer dagens muligheter for lek på tilliggende områder. Tiltaket 
antas å gi forbedringer i skjermingen av tilliggende friområde både gjennom utfylling av 
arealer mot Osloveien og etablering av voll. Friområdet vil fortsatt ha en stor grad av 
åpenhet mot Arnegårdsveien og henvende seg mot denne. 
 
Rådmannen anser det også som en stor fordel med oppgraderingen av hensynet til 
opplevelsen av området som er en del av innkjøringen til Hønefoss. 
  
 
Saksdokumenter 
Forslag til plankart, merket 2.gangs behandling. 
Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2.gangs behandling 
Planbeskrivelse, utarbeidet av SVV, datert okt. 2012 
Illustrasjonsplan. 
Notat vedrørende drift og vedlikehold fra Statens Vegvesen datert 25.10.2012 
 



Utrykte vedlegg 
Fylkesmannen i Buskerud (26.03.2012) 
Ringerike kommune, miljøretta helsevern (23.04.2012) 
Krakstadmarka AS v/Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS (19.03.2012) 
Ringerike kommune e-post (24.08.2012) 
Støyberegning 
 
 
 
 Ringerike kommune, 10.08.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
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