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2.GANGS BEHANDLING 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
for detaljreguleringsplan nr. 0605_357, ”Pendlerparkering Hvervenkastet” 

 
Utarbeidet av Statens Vegvesen, okt.2012 
Sist revidert RKO, 29.10.12 
 
1.gangs behandling i planutvalget 06.02.12, sak 25/12. 
Offentlig høring 09.02.12 – 26.03.12. 
2.gangs behandling i planutvalget  
Formannskapet  
Vedtatt av kommunestyret  
 

	
§1 Planens Formål 
Formålet med planen er å utvide/øke antall parkeringsplasser på pendlerparkeringen ved 
Ringerike sykehus fra dagens 50 plasser til om lag 115 plasser. Utvidelsen vil medføre at 
busspendlerne mellom Ringerike og Oslo får et bedre parkeringstilbud, og forhåpentligvis at 
antall personer som velger å reise med buss øker.  
 
§2 Planavgrensning 
Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet. 
 
§3 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5: 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg: offentlig kjøreveg 
- Gang- og sykkelveg/fortau 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg 
- Pendler-/innfartsparkering 

 
Grønnstruktur 

- Friområde 
 
Det er lagt inn følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningslovens § 12-6: 
 
Områdebestemmelser 

- Midlertidig anlegg- og riggområde 
 
Sikringssoner 

- Frisikt 
 

§ 4 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 
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§ 4.1 Kulturminner (Pbl §12-7.6) 
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmfr. Kulturminneloven § 
8, 2. ledd. 
 
§4.2 Universell Utforming (Pbl §12-7.4)  
Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av parkeringsplassen og tilhørende  
trafikkanlegg.  
 
 
§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2) 
 
§5.1 Pendler-/ innfartsparkering 
Området SPI skal nyttes til pendler-/ innfartsparkering. Området skal være offentlig. 
Det skal legges til rette for sykkelparkering under tak.  
Terrengfylling skal tilsåes/beplantes. 
 
 
§6 Grønnstruktur 
 
§6.1 Friområde(Pbl § 12-7, nr. 1) 
Området GF skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål friområde.  
Området skal være offentlig. Innenfor avgrensningen tillates ikke virksomhet som er til hinder 
for områdets bruk som friområde. Området tillates opparbeidet til lekeplass med tilhørende 
anlegg.  
Driftsatkomst for vedlikehold av friområde er vist i plan. Plasseringen er veiledende og kan 
avvikes dersom dette gir en mer hensiktsmessig atkomst. 
 
 
§7 Hensynsoner 
 
§7.2 Frisiktsone (Pbl §12-7.1) 
Fri sikt i kryss og avkjørsler er vist i plankartet og etableres i henhold til Vegnormalenes krav. 
Dette gjelder også kryss mellom gang- og sykkelveier. I frisiktsonene skal terrenget planeres 
og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse 
ikke rager mer enn 0,5 meter over bakkeplan. Enkeltstående, oppstammede trær som ikke 
hindrer sikt kan tillates. Det skal heller ikke lagres snø i frisiktsonene høyere enn 0,5 meter 
over bakkeplan. 
 
§7.3 Midlertidig anleggs- og riggområde (Pbl §12-7.1) 
Område for midlertidig anleggsbelte/riggområde er vist med svart stiplet skravur på 
plankartet. Området kan brukes til anleggs- og riggområde så lenge anleggsarbeidene pågår. 
Når anleggsarbeidet er ferdig, skal arealene settes i stand. Landskap og vegetasjon innenfor 
anleggsbeltet skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.  
 
 
§8 Rekkefølgekrav(Pbl § 12-7, nr. 10) 
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1. Vollen som skiller pendlerparkeringsplassen fra friområdet skal etableres samtidig 
med utvidelsen av parkeringsplassen og være ferdig når pendlerparkeringsplassen tas i 
bruk. 

 
2. Ny G/S-veg til bussholdeplass for busser i retning Oslo med tilhørende kryssingspunkt 

over Fv. 35 Osloveien skal ferdigstilles før- eller samtidig med 
pendlerparkeringsplassen. 

 
3. Før lekeplass kan opparbeides, må det utføres nye støyberegninger og nødvendige 

støytiltak gjennomføres før eller samtidig med at lekeplassen ferdigstilles. 
 

4. Området for midlertidig anleggs- og riggområde skal være ferdig istandsatt før 
anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk 
vinterstid. 
 

5. Før arbeidene igangsettes må det innhentes nødvendig grave- og arbeidstillatelse. 
 

6. Det skal opparbeides driftsatkomst for vedlikehold av friområde når terrengvoll 
mellom friområde og område for parkering opparbeides. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


