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Mindre justering av betalingsreglement - byggesak, utslipp og plan 

 

Arkivsaksnr.: 16/1179   Arkiv: 231  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/16 Formannskapet 15.03.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Foreslåtte endringer tas inn betalingsreglementet.  

2. Endringene får virkning fra 01.04.2016 

 

 

Sammendrag 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt i kommunestyret 10. desember 2015, i sak 159/14 

som en del av budsjettbehandlingen. Det fremmes nå sak om mindre justering av 

betalingsreglementet, dette som en følge av endringer innenfor plan- og bygningsloven, 

kommunens erfaringer med betalingsreglementet og nye saksområder (refusjon) som kan bli 

mer aktuelt fremover.  

 

Det foreslås at tidligere gebyr for ansvarsrett tas inn (som er en «videreføring» av tidligere 

gebyr), og at tidligere gebyrnivå videreføres. For utslippssaker foreslår rådmannen å redusere 

gebyr for dispensasjon med 50 %, og til en sats på 4 400,-. Videre anbefaler rådmannen at det 

tas inn et nytt gebyr for refusjonssaker, som prosentsats av kostnadsoverslag, med et 

minstegebyr på kr. 50 000,-. 

 

Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte endringene tas inn i betalingsreglementet, med 

virkning fra 01.04.2016 

 

Beskrivelse av saken 

 

Byggesak: Det er endrede ansvarsrettsregler fra 01.01.2016. Rådmannen tolker det 

slik at om noen før 01.01.2016 har sendt inn en søknad som ikke ble behandlet i 2016, 

f.eks. fordi vi har bedt om tilleggsdokumentasjon, og så blir den nå etter 01.01.2016 

behandlet, så må vi behandle søknad om ansvarsrett, og derved ta gebyr.   

(Om noen derimot fikk rammetillatelse før 01.01.2016, og søker om 

igangsettingstillatelse nå, skal vi ikke behandle søknader om ansvarsrett.).  

 

Hva er ansvarsrett? Ansvarsrett er en rett til å påta seg bestemte oppgaver i visse 

tiltak som krever tillatelse etter plan og bygningsloven. Det betyr at tiltakshaver 

(byggherren) må ha bestemte fagfolk til å stå ansvarlige for bygge- og 

anleggsarbeider som er av en viss størrelse. Det er egne regler om ansvarsrett for de 

forskjellige oppgavene i et tiltak, og det er også forskjell på ansvarsrett (sentral 

godkjenning og lokal godkjenning). 
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Følgelig skal det i punkt 10.3.1.4 og i 10.3.1.6 endres fra 01.07.2015 til 01.01.2016. 

 

Forslag om endringer i dagens betalingsreglement (foreslås tatt inn på side 18 i 

dagens betalingsregulativ): 

 
10.3.1.4 Ansvarsrett – gjelder for saker som ble innsendt før 01.01.2016. 

 
10.3.1.6 Lokal godkjenning – gjelder for saker som ble innsendt før 01.01.2016 

 

 

Videre viser det seg at bygningsmyndigheten framover skal behandle søknader om 

ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for selvbyggere og for foretak som ikke har 

forskriftsmessig kompetanse.   

 

Forslag om tilføyelser i dagens betalingsreglement (foreslås tatt inn på side 18 i 

dagens betalingsregulativ): 

 

Selvbygger  
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger), tas 

for hver enkelt selvbygger:  

  2015 2016 

Per søknad 2 200,- 2 200,- 

 

 

 

 

Godkjenning av ansvarsrett for foretak som ikke oppfyller kravene   
Søknad om å godkjenne foretak for arbeider i tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriftens SAK10 § 11-4 

sjette ledd. (For arbeider i tiltaksklasse 1 kan kommunen etter søknad godkjenne at foretak som ikke 

oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett). Det tas per søknad: 

  2015 2016 

Per søknad 2 200,- 2 200,- 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Utslipp: Kommunen mottar en rekke søknader om utslippstillatelser, som et resultat av 

pålegg som er gitt etter tilsyn. Vi har grunn til å anta at antallet vil øke fremover, som et 

resultat av at det er gjennomført en rekke tilsyn de siste årene, at tilsynstakten intensiveres 

som en følge av full bemanning og at Ringerike septikservice (fra 01.01.2016) også 

gjennomfører tilsyn. Mange av eiendommene som får pålegg om å utbedre anleggene ligger i 

100-meterssonen til vann og vassdrag i LNF-områder hvor det er byggeforbud. Det betyr at 

dersom du skal utbedre et eksisterende anlegg, eller bygge nytt anlegg som erstatning for et 

tidligere anlegg, så må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene. I ca. hver 

tredje søknad om utslippstillatelse må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelser om byggeforbud. Satsen for å behandle dispensasjonssøknad er per i dag 8 

800,-. Det foreslås en redusert sats, kun for utslippssaker, hvor satsen foreslås redusert til kr. 
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4 400,- 

 

Forslag om endringer (side 14 i dagens betalingsregulativ):  

 

Dispensasjon 
Behandling av dispensasjone fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og 

bygningslov, lokal forskrift mm. 

  2015 2016 

Behandling av dispensasjon 8 800,- 4 400,- 

 

 

 

* * * 

 

 

Plan: I enkelte reguleringsplaner stilles det krav om opparbeidelse av infrastruktur (V/A, 

veg, fellesarealer mm.). Ved opparbeidelse av offentlig vei, hovedledning for vann og avløp 

eller fellesarealer kan det kreves refusjon. Dvs. at den som gjennomfører tiltaket 

(tiltakshaver) kan kreve at de andre som drar nytte av dette må betale sin andel. 

 

Det er tiltakshaver som skal utarbeide en oversikt over hvilke eiendommer som er såkalt 

refusjonspliktige, hva som er refusjonspliktig areal deriblant antatt tillatt utnytting og 

hvordan grunnlaget for beregningen har fremkommet. Deretter skal kommunen ta stilling til 

dette. Det betyr at kommunen skal ta stilling til kostnadsoverslaget, og forslag til fordeling av 

utgiftene og skal altså fatte vedtak om beregning av refusjon. 

 

Ringerike kommune har liten erfaring med dette i dag, men ser at dette kan bli mer aktuelt i 

tiden fremover. Derfor er det ønske om å ta inn dette i betalingsregulativet slik at kommunen 

har anledning til å ta saksbehandlingsgebyr. 

 

Forslag om tilføyelser i dagens regulativ (foreslås tatt inn på s. 27 i dagens 

betalingsreglement):  

 

Refusjon 
Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats (som beregnes av godkjent 

regnskap i henhold til plan- og bygningsloven § 18-9): 

  2015 2016 

1. Der gebyrgrunnlaget er mindre enn 5 millioner kr tas det følgende 

prosentsats for godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag) 

 3,5 % 

2. Der gebyrgrunnlaget er mer enn 5 millioner kr, tas det gebyr som for pkt. 1 

og i tillegg for det overskytende (dvs. fra kr. 5 millioner og oppover) 

 1 % 

Minstegebyret settes til kr. 50 000,- 
 

 

* * * 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret behandlet gjeldende betalingsregulativ i kommunestyret 10. desember 2015. 

 

Økonomiske forhold 
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De foreslåtte justeringene i gebyr gjelder for ulike selvkostområder. Kommunen foretar to 

årlige gjennomganger, sammen med en ekstern rådgiver. Dette for å sikre at det som tas i 

saksbehandlingsgebyrer tilsvarer selvkost og at kommunen følger retningslinjer for beregning 

av selvkost for kommunale tjenester. 

 

 

Alternative løsninger 

Det kan fattes vedtak om å ikke gjøre endringer i dagens betalingsregulativ. Et slikt vedtak 

kan se slik ut: 

 

1. Foreslåtte endringer tas ikke inn betalingsreglementet.  

2. Justeringene må foretas i forbindelse med ordinær budsjettbehandling, hvor det 

foretas en samlet justering av gebyr/satser for kommunale tjenester. 

  

Konsekvenser av et slikt alternativ: Rådmannen vil ikke anbefale at det utsettes å foreta de 

foreslåtte justeringene, da det er behov for å foreta mindre justeringer. Dersom det ikke 

foretas justeringer vil dette få betydning for totale saksbehandlingsgebyrer innenfor de ulike 

selvkostområdene og også grunnlaget for beregning av selvkost. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen mottar mange søknader om utslipp etter at tilsynstakten har blitt økt, og flere 

eiendommer har fått pålegg om utbedring av sine private avløpsanlegg. Vi ser at gebyrene, 

totalt sett, blir høye og det foreslås derfor at satsen for dispensasjonsbehandling reduseres for 

utslippssaker. Rådmannen anbefaler at satsen for å behandle dispensasjoner for utslippssaker 

reduseres fra dagens kr. 8 800,- til kr. 4 400,- 

 

Når det gjelder endringer innenfor ansvarsretter så er dette en videreføring av tidligere 

praksis, dog med noe reduserte satser. Det er endringer i regelverket som har gjort at vi ser 

behov for en presisering omkring akkurat dette og hvordan kommunen skal ta 

saksbehandlingsgebyr for ansvarsretter. Rådmannen anbefaler at dette med ansvarsretter tas 

inn, samt de foreslåtte presiseringene, og foreslår en sats på kr. 2 200,-  

 

Forslaget om saksbehandlingsgebyr for refusjon er noe som er nytt fra tidligere. Saksområdet 

«refusjon» er noe vi ikke har mye erfaring med i Ringerike, men det er nok mer utbredt i 

andre kommuner. Vi registrerer at kommunene tar saksbehandlingsgebyr for behandlingen av 

slike saker og vil anbefale at dette tas inn slik at Ringerike kommune har anledning til å 

kunne ta gebyr i saker hvor det er aktuelt. Rådmannen anbefaler at det tas inn et nytt gebyr 

for refusjonssaker, og at gebyret regnes som en prosentsats av det totale kostnadsoverslaget, 

med et minstegebyr på kr. 50 000,-. Siden dette saksområdet er nytt har ikke rådmannen 

erfaring med saksomfanget og ressursbruken knyttet til kommunens saksbehandling. Derfor 

vil rådmannen være nøye med å vurdere gebyrets størrelse opp mot saksbehandlingen, og 

særlig ved behandling av de første sakene. Rådmannen har lagt seg på samme nivå som 

sammenlignbare kommuner. 

 

Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte endringene tas inn i betalingsreglementet. 
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Vedlegg 

1. Dagens betalingsreglement, vedtatt i 10. desember 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef samfunn: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

 

 



   

 Sak 28/16 

 Side 8   

 

 

Kommunal planstrategi 2016-2020 - status  

 

Arkivsaksnr.: 15/9001   Arkiv: 144 &37  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/16 Formannskapet 16.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Orientering om status i planstrategiarbeidet tas til orientering.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det vises til formannskapets vedtak 16.02.2016, sak 21/16: 

1. Forslag til planstrategi sendes for uttalelse til statlige og regionale organer, samt 

nabokommuner. 

2. Forslag til planstrategi forelegges de tre hovedkomiteene. 

3. FS skal involveres i planstrategiprosessen, og det skal arrangeres et temamøte om 

saken. Saken skal opp på alle FS møter frem til vedtak. 

 

Med bakgrunn i vedtakspunkt nummer 3 orienterer rådmannen gjennom dette notatet om 

status i saken. Videre skal det i hvert formannskapsmøte fram til vedtak orienteres om status i 

saken, gjennom et eget saksframlegg. Dette er lagt inn i framdriftsplanen som følger vedlagt. 

Framdriftsplanen viser sentrale milepæler og anslått framdrift i den videre prosessen. 

 

Temamøte holdes i formannskapets møte 15.03.2016: 

• Presentasjon av forslag til planstrategi 

• Konkret gjennomgang av kapittel 6 Planbehov i perioden 2016-2020 

• Spørsmål og innspill fra formannskapet; forslag til endringer, mangler m.m. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter formannskapets vedtak 16.02.2016 har rådmannen gjort følgende: 

 Oversendt brev til statlige og regionale organer, samt nabokommuner for å innhente 

synspunkter jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Frist for innspill er satt til 23.03.2016. 

 Informasjon om arbeidet med planstrategi er lagt ut på kommunens nettside, i tillegg 

til annonsering i lørdagsannonsen i Ringerikes blad 27.02.2016. 

 Saken er satt opp til de tre hovedkomiteene i marsmøtene, se sakspapirer i 

møtekalenderen. 

 

Alternative løsninger 

Dersom formannskapet har konkrete innspill til arbeidet med planstrategien, kan dette 

fremmes som egne vedtakspunkt.   

 

Vedlegg 

Forslag til planstrategi, sist revidert 17.02.2016 

Saksprotokoll fra formannskapets vedtak 16.02.2016, sak 21/16 

Saksframlegg til formannskapets sak 16.02.2016 

Framdriftsplan 
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 Ringerike kommune, 02.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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10000 Hønefoss Nord ny skole Strategivalg 

 

Arkivsaksnr.: 15/8242   Arkiv: PROS 10000  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/16 Formannskapet 15.03.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. I det videre planarbeidet legges det til grunn at den nyeste delen av skolen beholdes 

og tilpasses ny bygningsmasse. 

2. Resten av eksisterende bygningsmasse rives 

Sammendrag 

 

For å følge opp kommunestyrets vedtak om å bygge ut Ullerål skole er det i kommunens  

Handlingsprogram for 2016-2019 satt av en del midler til prosjektering og utbygging av 

Ullerål skole, ny flerbrukshall og rehabilitering eller nybygg ved Hov ungdomsskole. 

 

Denne saken omhandler strategivalg vedrørende Ullerål skole og flerbrukshallen 

 

Det er utarbeidet tekniske tilstandsrapporter for skolen hvor anbefalingen er å rive de eldste 

fløyene ved skolen og erstatte de med ny bygningsmasse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Bakgrunnen for saken er Kommunestyrets vedtak (Sak 65/14): 

 
- Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 elever. 

- Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål. 

- Rådmannen vil i handlingsprogrammet 2015-2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall 

samt utbygging av Ullerål skole. 

Under planarbeidet ble det høsten 2015 utarbeidet rapporter som gir anbefalinger for det 

videre arbeidet og gi grunnlag for beslutninger.  

 

 

 

En teknisk tilstandsvurdering av bygningsmassen på Ullerål skole. Hovedpunktene viser at: 

 

- Nybygget fra 2013 er i god teknisk stand og lett lar seg tilpasse ny 

bygningsmasse. 

- Fløyen langs Hovsmark veien er i dårlig stand, kalt «gammel del» og er 

økonomisk uforsvarlig å rehabilitere.  
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- To av fløyene, kalt «Nord» og «Sør» er delvis rehabilitert i perioden 2008 til 2011. De 

tilfredsstiller ikke fult ut dagens standard, og er også opprinnelig bygget slik at det er 

vanskelig å rehabilitere dem videre til dagens standard. Dette på grunn av bærende 

veggers plassering, nivåforskjeller og lav romhøyde som gjør det vanskelig å føre fram 

tilstrekkelig tekniske anlegg. Nivåforskjellen gjør det ikke mulig fullt ut å tilpasse disse til 

krav om universell utforming. 

- En del av fløy Nord/Sør er ikke rehabilitert. Den er i samme forfatning som Gammel del 

og er ikke økonomisk forsvarlig å rehabilitere. 

- Gymsalen har feil, men lar seg oppgradere til dagens standard med  

Betydelig kostnad. Denne er imidlertid for liten alene til å tilfredsstille behovet for 

en barneskole med 600 elever. Det antas som en bedre helhetlig løsning å etablere 

den vedtatte flerbrukshallen på tomten til Ullerål skole som erstatning for 

gymsalen  

 

 

 
 

Beskrivelse av saken 

 

Basert på den tekniske vurderingen, er to mulige alternativer definert: 

 

Alternativ 1 

 

Nybygget beholdes og tilpasses ny bygningsmasse. Gammel del rives, gymsal og fløyene 

Nord/Sør rives.  

 

Alternativ 2 

 

Nybygget beholdes og tilpasses ny bygningsmasse. Fløyene Nord/Sør beholdes og 

rehabiliteres videre. Gammel del og gymsal rives. 

 

For å vurdere disse alternativene ble det utført en arealstudie for å vurdere arealbehovet ved 

de to alternativene (vedlegg) 

 

Det er utført en volumstudie for å sikre at begge alternativene lar seg gjennomføre innenfor 

tomten og reguleringens begrensninger. Dette siste ble bekreftet. 
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Det ble også anmerket at  

 

- Alternativ 1 gir vesentlig større frihet til å lage et helhetlig bygg med tanke på 

praktiske og pedagogiske løsninger.  

 

- Alternativ 2 vil ha et større totalt areal da deler av eksisterende fløy Nord/Sør har 

lavere utnyttelsesgrad enn et nybygg.  

 

 

Økonomiske forhold 

  

De økonomiske forholdene omtales også i de utarbeidete rapportene. 

 

- Alternativ 1, som innebærer også å rive fløyene Sør og Nord, gir den høyeste 

investeringskostnaden. 

 

- Alternativ 2, der bare Gammel fløy langs Hovsmarkvei rives, gir ca 2,8 % lavere 

investering. Skolens totalareal ved dette alternativet blir noe større enn ved Alternativ 

1, fordi man har en dårligere arealutnyttelse i gamle skolebygg i forhold til nye. 

Den siste rapporten er en livsløpsvurdering av de to alternativene. Den konkluderer med at  

 

- Merkostnaden ved å rive og bygge slik det er beskrevet i Alternativ 1, vil være 

inntjent etter ca. 10 år. Grunnen til dette er at man får reduserte drifts- og 

vedlikeholdsutgifter og et noe mindre og mer effektivt skoleareal. 

 

- Utbygging etter Alternativ 2 gir lavest investering, men høyere drifts- og 

vedlikeholdskostnader. Det er også en større risiko for uforutsette kostnader knyttet til 

renovering av en gammel bygningskropp. 

Gymsal / flerbrukshall 

 

Volumstudiene som ble utført viste at både skoletomta til Hov og Ullerål har plass til en 

idrettshall i tillegg til skole. En gymsal blir alt for liten for en skole som Ullerål med opp til 

600 elever. Det er også de minste elevene som bruker mest tid på å forflytte seg, så det 

anbefales å legge inn en flerbrukshall i romprogrammet ved Ullerål skole. 
 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

For området gjelder reguleringsplan 82 Ullerålområdet. Tomten er regulert til formålet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Kommunestyrets vedtok i Sak 65/14 å bygge Ullerål skole raskt ut for å få kapasitet til ca. 

600 elever, og å bygge idrettshall/flerbrukshall i området Hov/Ullerål.  

Det ble i handlingsprogrammene 2015-2018 og 2016-2019 avsatt midler til planlegging og 

bygging av flerbrukshall samt utbygging av Ullerål skole. 

I budsjettvedtaket i desember 2015 ble det vedtatt at «Skolebygg Hønefoss nord utsettes et år. 

For å fortsette planlegging settes det av 2 mill. i 2016.» (K-sak 159-15) 

 

Alternative løsninger 

 

Som en del av studiet har rådmannen også vurdert et alternativt forslag til riving av Sør og 

nordfløyen. 

 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Nybygget beholdes og tilpasses ny bygningsmasse. Fløyene Nord/Sør beholdes og 

rehabiliteres. Gammel del og gymsal rives.  

2. Det bygges nødvendig ny bygningsmasse og flerbrukshall for 600 elever 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Det er ønskelig med et valg mellom de to alternativene før den videre planleggingen 

fortsetter i april 2016. Det vil da gjennom blant annet en brukermedvirkning utarbeides et 

rom- og funksjonsprogram.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Med bakgrunn i rapportene om teknisk tilstandsvurdering, areal- og volumstudie har 

rådmannen vurdert de ulike alternativene opp mot hverandre. 

 

Rådmannen har i forbindelse med byggeprosjektet ved Hønefoss Sør utarbeidet et rom- og 

funksjonsprogram som inneholder beskrivelse av «Pedagogiske føringer», arealdisponering 

og funksjonsbeskrivelser.  

 

Det er naturlig at disse føringene og kvalitetene også legges til grunn for planlegging og 

arkitektonisk utforming av skolebygg i Hønefoss Nord. Slik kan elevene i kommunen sikres 

lik kvalitet i rammevilkårene for den pedagogiske praksisen.  

 

Rådmannen ser at dette ikke lar seg fullt ut realisere ved alternativ 2, der rehabiliterte arealer 

vil få løsninger som bare delvis oppfyller føringene.  

 

Med dette som bakteppe ble det utført en tidlig kalkyle av begge alternativer samt en 

livsløpsvurdering (LCC-vurdering) av begge. 

 

Kalkylene viser at investeringen for alternativ 2 bare er 2,8 % lavere enn alternativ 1.  

LCC vurderingene viser at innsparingen i drift og vedlikehold for alternativ 1 gjør at 

merinvesteringen er inntjent etter ca. 10 år 

 



  Sak 29/16 

 

 Side 14   

 

Alternativ 1 har også en lenger teoretisk levetid, da det eldste bygget her er nybygget fra 

2013.  

 

Rådmannen mener derfor at det er lite å spare på videre renovering av den eldste 

bygningsmassen. Det alternativet legger og begrensninger på de pedagogiske føringer og 

mulige kvaliteter kommunen søker i sine nye skoleanlegg.  

Rådmannens vurdering er at i det videre planarbeidet legges til grunn at de gamle fløyene 

rives og at det også planlegges en flerbrukshall på skoletomten. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Teknisk vurdering Ullerål skole. 5.10.2015 

2. Volumstudie Hov ungdomsskole og Ullerål skole 03.11.2015 

3. Ullerål skole alternativ1, 06.11.2015 

4. Ullerål skole alternativ2, 06.11.2015 

5. Ullerål skole, notat med LCC-vurdering – 06.11.2015 

6. Hønefoss Nord Vurdering Pedagogisk Funksjonalitet 22.02.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Klage - Skade etter feiing  

 

Arkivsaksnr.: 16/744   Arkiv: M88 &02  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/16 Formannskapet 15.03.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedtaket om avslag for økonomisk dekning opprettholdes. 

 

 

Sammendrag 

Det ble etter feiing av objektet skader innvendig grunnet nedsoting. Eier kontaktet 

forsikringsselskapet som har dekket utgiftene. Eier ønsker tilbakebetalt egenandel på 5.000 

kroner. 

 

Bakgrunn 

I varselet som sendes ut i forkant av feiing står det følgende: «Dersom feiing skal utføres fra 

tak, sørg for at stige opp til taket legges frem til feier. Dette er et tegn på at dere har fått 

beskjed om at vi kommer»  

 

10.11.2015 feiet feiersvenn Øyvind Ask Harehaugveien 43, eiendommen til Bjørn Kihle.  

Ved ankomst til bolig var stige satt frem og feier tolket det dithen at stigen var satt frem til 

ham. Varsel ble lagt i postkasse fredag 06.11.15. 

 

Etter endt feiing kom Eier tilbake og observerte at det var sotskader i huset da spjeldene ikke 

var stengt.  Feiervesenet ble varslet muntlig om forholdet og saneringsfirma ble koplet inn. 

 

Ringerike brann og redningstjeneste kom med følgende uttalelse til krav om tilbakebetaing: 

Etter vurdering har Ringerike brann- og redningstjeneste kommet frem til følgende:  

Feiervesenet er ikke å bebreide i denne saken. Varsling ble gitt i tilstrekkelig tid og stige var 

satt frem. Vi kan ikke se at vi har handlet erstatningsutløsende i denne saken. 

 

Eier ble varslet om klageretten og har innen tidsfristen sendt inn en klage som nå oversendes. 

 

Juridiske forhold  

Kommuneadvokaten har bistått og støtter vedtaket som er fattet av Ringerike brann og 

redningstjeneste.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Brann- og redningstjenesten  har behandlet saken og fattet et vedtak i saken. Saken er 

behandlet med saksnummer 15/10240 og er vedlagt i sakspapirene. 

 

Økonomiske forhold 

De økonomiske konsekvensene isolert sett er små og vil ha liten innvirkninger på budsjett. 
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Et evt. regresskrav fra forsikringsselskapet er ikke vurdert.  

 

Alternative løsninger 

Vedtak om tilbakebetaling av kr. 5.000 til huseier. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Dersom det vedtas at kommunen er erstatningspliktige i denne saken må det gjøres endringer 

av innarbeidede varslings- og arbeidsrutiner. 

 

Rådmannens vurdering 

Vedtaket om avslag for økonomisk dekning opprettholdes. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  

 

Arkivsaksnr.: 16/374   Arkiv: 144  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/16 Formannskapet 15.03.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Etter hvert kommunestyrevalg skal det nye kommunestyre evaluere alkoholpolitikken og 

vedta en fireårig alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingspolitikken skal fungere som et 

styringsinstrument for folkevalgte organer og administrasjonen. 

 

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for befolkningen 

i byens restauranter, puber og spisesteder. Det er lagt vekt på å utforme retningslinjer 

som er forutsigbare for bransjen, at de forplikter både kommunen og bransjen, og at de 

fører til likebehandling. Det skal legges vekt på å hindre økonomisk kriminalitet slik at 

kommunen bidrar til å forebygge og begrense en uheldig utvikling i bransjen. Dette er viktige 

virkemiddel for å skape rettferdige konkurranseforhold. 

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 

faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. For kommunen er det en 

målsetting i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som 

alkoholbruk innebærer. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Offentligheten, de berørte parter og myndigheter er orientert og oppfordret til å komme med 

innspill/uttalelse til alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016 – 2020. Vi har mottatt 

innspill/uttalelse fra ti instanser. 

 

Som følge av innspillene/uttalelsene har rådmannen gjort endringer i forhold til opprinnelig 

utkast til plan. 

 

Kristelig Folkeparti har i sin uttalelse ytret ønske om et tydeligere skille mellom regler og 

begrunnelser. Rådmannen tiltrer dette, og har redigert utkastet. Der det er mulig kommer nå 

regelen først, og deretter en forklaring til bestemmelsen.  

 

Planutkastet bygger på planen som har vært gjeldende fra 2012 og frem til i dag. Planen er en 

del av rusplanen til Ringerike kommune. Rusplanen er mer omfattende, og tar for seg illegale 
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rusmidler og bekjempelse av misbruk, mens denne planen skal ha spesiell oppmerksomhet på 

alkoholholdig drikk, som er et legalt rusmiddel. Selv om alkohol er et legalt rusmiddel, er det 

viktig for kommunen å skape alkoholfrie soner, særlig med tanke på barn, unge og unge 

voksne.  

 

Kapittel 1 inneholder en oversikt over soner som kommunen vil at skal være alkoholfrie, 

følgende innspill/uttalelser har kommet: 

 

Kristelig Folkeparti ønsker en innstramming i 1 a) 6, slik at det blir forbudt med skjenking av 

alkohol på idrettsanlegg m.v. 

 

SLT-koordinator støtter forslaget til alkoholfrie soner, og peker på viktigheten av det 

forebyggende arbeidet, og å skape gode holdninger hos barn og unge, slik at de legger vekk 

ulovlige rusmidler og ikke overdriver bruken av alkohol. 

 

Kommuneoverlegen peker på at det er viktig å være tydelig på at alkohol er et legalt 

nytelsesmiddel. Videre mener hun det er viktig å unngå at det fremstår at nytelse av vin og øl 

er lik rusmisbruk. Hun viser til at det er viktig å lære barn og unge å omgås alkohol i 

samfunnet. 

 

Rådmannen har ikke mottatt noen negative merknader angående skjenking av alkoholholdig 

drikk ved bevertningssteder som er idrettsanlegg/kulturhus i bevillingsperioden. 

Rådmannen mener at slik bestemmelsen er utformet i dag, «treffer den godt», og har derfor 

ikke endret på dette. Punktet om at personer under 18 år ikke skal oppholde seg på steder 

uten matservering etter klokken 22 er fjernet. Dette fordi politivedtektene ivaretar dette 

hensynet når behovet for å fjerne personer oppstår 

 

Kapittel 2 Definisjon av alkoholholdig drikk er ikke endret. 

  

Kapittel 3 – Bevillingsperioden er endret som følge av lovendringer som trådte i kraft 1. 

januar. Det er nå mulig for kommunen å forlenge bevillingsperioden med fire år, uten at 

bevillingshaver må levere komplett søknad. Rådmannen har foreslått en forenkling av 

prosessen. Det vil si, for kommunen er jobben like stor, men for de av bevillingshaverne som 

har mindre enn tolv prikker i løpet av fireårsperioden, blir den nye rutinen ressursbesparende. 

 

Kapittel 4 Saksbehandling er ikke endret. 

 

Kapittel 5 Søknad om salgs- og skjenkebevilling. 

 

Punkt 5.1.3 Salgstidene er foreslått endret. Etter endringer i alkoholloven 1. januar 2015 er 

det nå tillatt å selges alkoholholdig drikk på valgdagen. Det er gjort som en harmonisering av 

bestemmelsene, da det er tillatt å skjenke alkoholholdig drikk denne dagen. 

 

Punkt 5.2.3 Skjenketidene er foreslått endret. I ni av ti høringsuttalelser omtales 

skjenketiden. 

 

Leder for rusenheten ønsker å beholde dagens skjenketid. Hun ser ingen grunn til å utvide til 

klokken 3, da det ikke er noen klare tendenser som tilsier at man bør dette, bortsett fra at 

noen synes det for lite liv på byen. 
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Politiet opprettholder ikke sin anbefaling om skjenkestopp klokken 2. Situasjonen siden 2012 

er endret. Det er færre lovovertredelser og forstyrrelser av lov og orden. Politiet mener dette 

skyldes at de har hatt fokus på innsats i sentrum for å forebygge uønskede og straffbare 

forhold – synlig politi. Videre viser de til at de har brukt virkemidler som bortvisning og 

oppholdsforbud. De viser til at de er færre utesteder, og at det også kan være en endring i 

ungdomskulturen. Politiet mener at man må følge opp utelivsbransjen ved å se på antall 

steder og antall gjester.  

 

SLT-Koordinator støtter politiets begrunnelse for hvorfor volden har gått ned. 

 

Ti bevillingshavere har levert felles uttalelse. De ønsker skjenketiden utvidet til klokken 3. 

De begrunner ønsket med at det har vært en negativ trend i utviklingen av et levende 

bysentrum i Hønefoss. De mener det er en klar sammenheng mellom redusert skjenketid, 

færre mennesker i sentrum og økt alkoholkonsum privat. De viser til at den økonomiske 

situasjonen har blitt vanskelig på grunn av den reduserte skjenketiden. 

 

Ringerike kultursenter sin uttalelse samsvarer med uttalelsen fra de andre bevillingshaverne.  

 

Kommuneoverlegen finner ikke holdepunkter for at forekomsten av alkoholisme og andre 

negative helseeffekter påvirkes av skjenketiden. 

 

Hønefoss Taxi SA viser til nedgang i antall oppdrag de siste tre årene. De mener at det er en 

mulighet for at utkjøringen kan fordeles over litt lengre tid, slik at de kan ta toppene, hvis 

skjenketiden utvides med en time.  

 

To Be annouced arrangementer AS (TBA) og Tronrud Eiendom er bekymret for utviklingen, 

og mener at man bør utvide skjenketiden med en time for å danne et bedre grunnlag for drift 

av serveringssteder. 

 

Rådmannen er opptatt av å legge til rette for en levende by. Og det er viktig at næringslivet 

har best mulig vilkår. Av faginstansene er det ikke fremkommet faglige vurderinger eller 

bekymringer som tilsier at skjenketiden fortsatt bør være redusert. Rådmannen anbefaler 

derfor at skjenketiden settes til lovens maksimalgrense, som er klokken 3. 

 

Politiet og bevillingshaverne påpeker viktigheten av godt samarbeid. Begge nevner prosjektet 

SALUTT. Dette prosjektet har vært en suksess i Oslo, men har ikke hatt så stor suksess andre 

steder. En av grunnene til det kan være at prosjektet er svært ressurskrevende, både 

menneskelig og økonomisk. Rådmannen vil selvfølgelig stille seg positiv til å delta i 

samarbeid med politiet og bevillingshaverne, og hvis politiet ønsker å starte opp dette 

prosjektet, vil kommunen bestrebe seg for å delta. 

 

Åpnings- og skjenketidene er hjemlet i lokal forskrift. Denne forskriften oppheves som følge 

av endringene. 

 

 

Kapittel 6 Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser knyttet til salgs- og 

skjenkebevillinger. 
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Det er fra 1. januar innført ett nytt nasjonalt prikkbelastingssystem. 

Kommunen er pålagt å følge dette. I korte trekk betyr det nye systemet at dersom en 

bevillingshaver har fått tildelt 12 prikker eller mer i løpet av en to års periode, skal 

bevillingen inndras i en uke. Det er utarbeidet forskrifter som meget detaljert forklarer hvilke 

lovbrudd som skal ha tildelt en eller flere prikker.  

 

Kapittel 6 er endret slik at det stemmer overens med lovendringen. 

 

Kapittel 7 Klageadgang er ikke endret. 

 

Kapittel 8 Bevillingsgebyr er oppdatert med gjeldende satser. 

 

Kapittel 9 Kontroll 

Det skal utføres tre ganger så mange kontroller som det er bevillinger, og hvert sted skal ha 

kontroll minst 1 gang pr år. 

 

Kristelig Folkeparti ønsker at man skal ha fire kontroller på hvert sted med skjenkebevilling. 

 

Rådmannen ser det som mest formålstjenlig å ha hyppige kontroller på skjenkesteder uten 

matservering. Det er på disse stedene (pubene i byen) vi har de største utfordringene, og det 

er her flest mennesker samler seg nattestid. Dagens ordning fungerer godt, da vi kan 

omdisponere kontrollene slik at vi bruker lite ressurser på å kontrollere steder som for 

eksempel Løvlia skistue, Ciro restaurant, losjelokalene og avholde desto flere kontroller ved 

pubene. Rådmannen anbefaler derfor at dagens ordning videreføres.  

 

Kapittel 10 Delegasjoner er endret som følge av de nye bestemmelsene i kapittel 6. 

Vedtak om ileggelse av prikker og inndragning følger av loven. Vedtak om ileggelse av 

prikker kan påklages, da dette er et enkeltvedtak. Videre kan vedtak om inndragningen av 

bevilling etter 12 prikker påklages. Rådmannen anbefaler at klager avgjøres av 

formannskapet.  

 

Kapittel 11 Lenker er lagt ved slik at bevillingshavere, politikere og administrasjonen enkelt 

kan finne frem til gjeldende bestemmelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020. 

Uttalelse fra Ringerike KrF 

Uttalelse fra SLT-koordinator 

Uttalelse fra Ringerike kultursenter 

Uttalelse fra TBA AS 

Uttalelse fra Tronrud Eiendom AS 

Uttalelse fra Hønefoss Taxi SA 

Uttalelse fra ti bevillingshavere 
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Uttalelse fra kommuneoverlegen 

Uttalelse fra politiet 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 16/1445   Arkiv: 007 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/16 Formannskapet 15.03.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar rådmannens forslag til framdrift for arbeidet med nye etiske 

retningslinjene for ansatte og politikere i Ringerike kommune til etterretning. 

2. Som nytt politisk medlem til arbeidsgruppen velges: ………………………………. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 

3.7.1995, sak 0146 (vedlagt saken), og har ikke vært revidert siden. Retningslinjene er kun 

gjeldende for ansatte i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og 

samfunnsutvikling de siste 20 år er retningslinjene modne for revidering. 

 

Beskrivelse av saken 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i organisasjonen. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger direkte av 

lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske retningslinjer, dvs. 

en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og rettferdig. 

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne 

svekkes ved mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske 

handlinger. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med politikere og 

representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit Bolstad (H), 

Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske retningslinjer lot seg ikke prioritere i 2015 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil nå sørge for at revideringen blir gjennomført, og ønsker også at Ringerike 

kommunes antikorrupsjonsarbeid innarbeides i de nye retningslinjene. Siden saken sist var 

oppe, har Ringerike kommune ansatt kommunalsjef HR, som rådmannen vil skal inngå i 

gruppen og lede arbeidet. 

Rådmannen har da utpekt følgende fra ansatte og ledelsen til å delta i arbeidsgruppen 

sammen med de valgte tre politikere: 

 Kommunalsjef HR 
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 Kommunalsjef økonomi 

 Hovedverneombud 

 Representant for Fagforbundet 

 Representant for Utdanningsforbundet 

 

Seniorrådgiver Sveinung Homme fungerer som gruppens sekretær. Rådmannen tar sikte på å 

fremme sak om nye etiske retningslinjene for ansatte og politikere i Ringerike kommune for 

formannskapet 23. august 2016. 

Ved valget høsten 2015 gikk representanten Marit Bolstad (H) ut, og må erstattes med et nytt 

medlem. 

 

Vedlegg 

 Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune av 3.7.1995  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020  

 

Arkivsaksnr.: 16/147   Arkiv: X42 &15  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/16 Formannskapet 15.03.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2017 – 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Jf. skjønnsprosessloven § 14 skal kommunen foreslå personer som skjønnsmedlemmer. 

Skjønnsmedlemmene velges av fylkeskommunen. 

I brev av 2. februar fikk vi fra Fylkeskommunen beskjed om å foreslå 43 personer. I brev 

mottatt 2. mars er tallet justert ned til 30 personer. 

Vedlagt liste inneholder forslag på 38 personer.  

 

Det er fylkeskommunen som velger skjønnsmedlemmene. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer for 

perioden 2017 – 2020. 

 

Vedlegg 

 

Navneliste – forslag på skjønnsmedlemmer. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekainsme for rettslige tvister mellom 

stat og kommuner  

 

Arkivsaksnr.: 16/668   Arkiv: X40 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/16 Formannskapet 15.03.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon sin høringsuttalelse om 

etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner og 

begrensninger i statlig klageinstans og adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det 

frie skjønn 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 27. januar på høring et notat hvor 

det foreslås å begrense statlige klageinstansers adgang til å overprøve kommunenes utøvelse 

av det frie skjønn. Regjeringen foreslår videre at kommuner skal ha adgang til å saksøke 

staten for de alminnelige domstolene i rettslige tvister mellom stat og kommune. 

Høringsfristen er 27. april 2016. Se link til høringsbrevet 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---etablering-av-tvistelosningsmekanisme-for-
rettslige-tvister-mellom-stat-og-kommune-mv/id2471706/ 

 

Ringerike kommune har mottatt KS sin høringsuttalelse vedrørende overnevnte med 

anmodning om å støtte opp under høringsuttalelsen. KS støtter regjeringens forslag om at 

kommuner skal ha adgang til å saksøke staten for de alminnelige domstolene i rettslige tvister 

mellom stat og kommune. KS er enig i at det er behov for å beskytte innbyggerne ved 

mottakelse av visse velferdstjenester fra å bli inndratt i rettslige tvister mellom stat og 

kommune, men foreslår en noe annen rettslig innretning av unntaket. 

 

KS er positiv til forslaget om å begrense statlige klageorganers adgang til å overprøve 

kommunenes frie skjønn, og til at det foreslås en særlig begrunnelsesplikt for å fravike 

kommunens skjønn. Se vedlagte høringsuttalelse fra KS. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er enig i høringsuttalelsen fra KS. Rådmannen vil derfor anbefale 

kommunestyret å støtte KS sin høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekanisme for 

rettslige tvister mellom stat og kommuner og begrensninger i statlig klageinstans og adgang 

til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn. 

 

 

Vedlegg 
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Høringsuttalelse fra KS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Kooperativen - Oppsettende virking av vedtak om inndranging av skjenkebevilling.  

 

Arkivsaksnr.: 15/10189   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/16 Formannskapet 15.03.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av at klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling ved 

Kooperativen AS er mottatt innen klagefristens utløp 14. mars 2016, gis vedtaket oppsettende 

virkning til klagen er ferdig behandlet. 

Dersom en formell klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp iverksettes vedtaket om ti 

dagers inndragning av skjenkebevillingen for Kooperativen fra og med 17. mars og i ti -10- 

dager. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I medhold av alkohollovens § 1-8 vedtok formannskapet inndragning av skjenkebevillingen 

ved Kooperativen i ti dager for brudd på forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning 

av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 

I oversendelsesbrevet til bevillingshaver ble det gitt en klagefrist på tre uker. Det vil si at 

klagefristen gikk ut 14. mars. 

Videre ble det opplyst at vedtaket skulle iverksettes fra og med den 17. mars og i ti dager. 

Som vedleggene viser ønsker Kjell-Eric og Terje Andersen, på vegne av Kooperativen AS, at 

vedtaket skal gis oppsettende virkning frem til klagen er endelig behandlet av Fylkesmannen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Under forutsetning av at en formell klage på vedtaket er mottatt innen klagefristens utløp, 

anbefaler rådmannen at vedtaket om inndragning av skjenkebevillingen for Kooperativen gis 

oppsettende virkning til Fylkesmannen har behandlet og fattet vedtak i klagesaken.  

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



   

 Sak 36/16 

 Side 28   

 

 

Masseuttak gnr/bnr 52/1 Kilemoen - forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans  

 

Arkivsaksnr.: 16/1236   Arkiv: PLN 52/1  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/16 Formannskapet 15.03.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det skal vurderes å fatte vedtak om pålegg om stans av tiltak knytta til uttak av 

masser på gnr/bnr 52/1 Kilemoen jf. plan- og bygningsloven § 32-3.  

2. Det delegeres til rådmannen å sende forhåndsvarsel om dette til grunneier og 

tiltakshaver.   

 

 

Sammendrag 

Det har siden slutten av 1960-tallet vært drevet uttak av grus på gnr/bnr 52/1 på Kilemoen. 

Uttaket har ingen tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.). Rådmannen mener uttakene 

må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en vesentlig endring/utvidelse 

av uttaket, etter innføring av søknadsplikt etter pbl. i 1995. Med bakgrunn i dette anbefaler 

rådmannen at det fattes vedtak om pålegg om stans av tiltak knytta til uttak av masser, inntil 

nødvendige tillatelser er innhentet.  

 

Beskrivelse av saken 

Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak og klage 

Formannskapet vedtok 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av 

gnr/bnr 52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  

 

Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.08.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre 

behandling i brev 07.11.2014 (se lenke til sakspapirer under "vedlegg").  

 

Fylkesmannens vedtak i klagesak 

Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.02.2015 (vedlagt). Fylkesmannen tok klagen til 

følge, og opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:  

1. Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale 

2. Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt ift. igangværende 

virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud 

 

Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller 

om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et nytt 

tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette området.  

 

Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i 

eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet. 
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Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er 

forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige 

endringer/utvidelser og kun får virkning fram i tid.  

 

Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er 

endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende 

hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.  

 

Klausuleringsavtale 

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale mellom kommunen og grunneiere knytta til 

Ringerike vannverk. Klausuleringsavtalen setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 

152, og under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme fram til 

et erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for utmåling av 

erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle fastsettes etter 

vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke hadde foreligget. 

Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m
3 
grus var omfattet av skjønnet.  

 

Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen er mangelfullt vurdert av kommunen, og viser 

blant annet til innholdet i avtalen og senere utbetalt erstatning til grunneier. Med bakgrunn i 

dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften har vært ulovlig i en 

lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever grundigere vurdering av 

driftens omfang og karakter over tid.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål (LNF). Området er også markert med skravuren "nedslagsfelt for drikkevann".  

 

Reguleringsplan under arbeid 

Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for 

dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer 

at området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette 

klausuleringsbestemmelsene i en reguleringsplan.  

 

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og 

behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det 

har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt det 

samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer for 

beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.  

 

Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å kombinere uttak av grus med 

klausuleringsbestemmelser for vannverket. 

 

Juridiske forhold  

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep 

Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I 

perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen 
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plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding. Ved 

lovendring av pbl. 05.05.1995 det innført søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep.  

 

I forarbeidene til lovendringen i 1995 ble blant annet masseuttak nevnt som eksempel på 

vesentlig terrenginngrep. Det framgår også av kommentarer til loven at hva som kan anses 

som vesentlig også må kunne ses over tid, slik at myndighetene kan gripe inn dersom mindre 

arbeider samla sett fører til vesentlige inngrep. Terrenginngrep må og ses i forhold til 

omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra stedlige forhold. Jo mer ømfintlig eller 

sårbart terreng, jo lavere vil terskelen for når inngrep anses som vesentlig være (jf. tolknings- 

og prinsipputtalelse fra Kommunal og regionaldepartementet).  

 

Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. § 

20-1 bokstav k (siden 01.07.2010). Masseuttak vil i de fleste tilfeller i dag utløse krav om 

reguleringsplan jf. pbl. § 12-1.  

 

Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift  

Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende 

spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det 

da kreves søknad på et seinere tidspunkt? 

 

Denne problemstillingen er omtalt i Miljøverndepartementets rundskriv T-5/96. Her står det 

blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende virksomhet, f.eks. 

grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller kan nedlegge 

byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanen. Departementet skriver 

at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i plan. Videre skriver 

departementet følgende:  

 

Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. 

Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør 

kommunen i rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få 

avslutta drifta på ein rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert 

sterkt redusert eller må slutte heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det 

dreier seg om eit lovleg uttak eller om verksemda som er ønska, må karakteriserast 

som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om uttaket har vore ute av drift så lenge at det 

har oppstått ein ny situasjon som krev ny behandling av offentleg styremakt. Det same 

vil gjelde dersom verksemda har endra omfang og karakter, f.eks. til eit mykje større 

uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang langt ut over tidlegare uttak. 

Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…) 

 

Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser/endringer. 

Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd 

vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter 

pbl. § 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av 

virksomheten, at det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k). 

 

Eksempel på lignende sak 

Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av 

søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en 

reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde tillatelsen til 

fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et 
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vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 var 

det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m
3
, som ble ansett å utgjøre et vesentlig 

terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas 

hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok 

miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av drikkevannet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Dersom formannskapet vedtar at det skal vurderes å fatte vedtak om påbud om stans, sendes 

det forhåndsvarsel om dette til grunneier og tiltakshaver, som er Hans Anton Støen og Hæhre 

Entreprenør AS. Dette iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Det vil da bli muligheter for 

å gi uttalelser til forhåndsvarselet.  

 

Etter at uttalefristen er gått ut, og eventuelle uttalelser er vurdert, legges saken fram for 

politisk behandling. Eventuelt vedtak om pålegg om stans vil være et enkeltvedtak som kan 

påklages iht. forvaltningsloven § 29. Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et 

enkeltvedtak, og kan ikke påklages.   

 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak 

Dersom formannskapet ikke ønsker at det skal vurderes å fatte vedtak om påbud om stans, 

kan alternativt forslag til vedtak være:  

 Det skal ikke sendes forhåndsvarsel om mulig påbud om stans av tiltak knytta til uttak 

av masser på gnr/bnr 52/1.   

 

Konsekvenser av alternativt vedtak 

Dersom det ikke sendes forhåndsvarsel nå vil dette få betydning for tidsbruken dersom en 

senere kommer fram til at det er aktuelt å fatte vedtak om pålegg om stans. Det vil da måtte 

sendes forhåndsvarsel om dette, med den tidsbruken det innebærer ift. uttalefrist osv.  

 

Etter rådmannens vurdering skulle det vært innhentet tillatelse etter plan- og bygningsloven 

for uttaket etter at søknadsplikt ble innført i 1995. Alternativt vedtak innebærer at kommunen 

ikke følger opp et forhold som anses som ulovlig. Kommunen har etter pbl. § 32-1 plikt til å 

forfølge ulovligheter. Dersom overtredelsen er av mindre betydning kan kommunen avstå fra 

å forfølge ulovligheten. 

Videre kan masseuttak på visse deler av gnr/bnr 52/1 innebære en risiko for 

drikkevannsforsyningen i Hønefoss-området. Ny klausulering av området for å beskytte 

drikkevannskilden er tenkt sikret gjennom reguleringsplan etter pbl. Det vises til pågående 

planprosess og forslag til ny klausuleringsplan.  

 

Rådmannens vurdering 

Fylkesmannens vedtak ifm. midlertidig forbud mot tiltak 

Rådmannen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å 

nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. Rådmannen ser imidlertid at ikke alle vurderingene 

som ble gjort i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i 

saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Rådmannen 

ser at vedtaket burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak 

forbudet skulle omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i 

foreslått klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.  
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Klausuleringsavtale 

Prosesser i forbindelse med klausuleringsavtalen må ikke blandes sammen med eventuelt 

øvrige tillatelser som en tiltakshaver er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være 

seg behov for konsesjon etter mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen 

ble inngått i 1985 var det som nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl. Ansvarlig 

tiltakshaver har en selvstendig plikt til å avklare om uttak er søknadspliktig etter gjeldende 

regelverk, og innhente nødvendige tillatelser.  

 

Rådmannen fastholder som tidligere at klausuleringsavtalen ikke kan erstatte nødvendige 

tillatelser etter pbl. Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har 

kommet til i etterkant, og innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter 

pbl. og annet lovverk dersom tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer.  

 

Utvikling av uttaket  

Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt 

over utvikling i uttaket ut fra mengde masser knytta til årstall. Rådmannen ser at noen av 

tallene ikke harmonerer med hverandre. Oversikten er utelukkende basert på opplysninger fra 

grunneier i 2014 og 2015. 

  

01.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i 

området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for uttak 

er oppgitt til 2 600 000 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
. Konsesjonssaken er fortsatt til 

behandling hos Direktoratet for mineralforvaltning, som er ansvarlig myndighet etter 

mineralloven. Saken vil sendes på høring, hvor kommunen er en av flere uttaleparter.  

 

Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan 

terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en 

innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Areal omsøkt i 

konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som så langt har vært berørt av 

uttak.  

 

Vurdering av søknadsplikt 

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige 

terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil 

søknadsplikten gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis 

tilbakevirkende kraft, er man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter som 

gjelder for framtida. 

 

Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig 

endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes.   

Rådmannen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en 

vesentlig endring/utvidelse av uttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995. Dette gjelder 

særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av søknadsplikt. 

Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. tidligere uttak. 

Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige dimensjoner.  

 

Reguleringsplan 

Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 
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med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt 

nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet. 

 

Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. (se 

e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:  

 Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i  

  utgangspunktet ikke stoppes. Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. 

  Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man vurderer en verneregulering. 

  (Hit, men ikke lenger).  

 

På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man 

vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte 

en drikkevannskilde.  

 

Bakgrunn for oppfølging av saken 

I møte 28.04.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter formannskapets 

vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.06.2014. I møtet oppfattet kommunen at det heller 

ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det første, og at tidspunkt 

for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler en fastpris for å ta ut 

10 000 m
3
 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store oppdrag i området, med 

behov for den aktuelle typen masser, vil det kunne bli tatt ut store mengder. 

 

I brev til grunneier 12.05.2015 (vedlagt), skriver rådmannen følgende:  

Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg 

noe i forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige 

uttak som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende 

vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget 

brev med forhåndsvarsel om dette. 

 

I brev 25.08.2015 (vedlagt) fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke 

foreligger søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor 

rammene av avtale og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å 

varsle kommunen om slike uttak.  

 

Med bakgrunn i ovenstående anser rådmannen at det er grunn til å følge opp saken.  

 

 

Vedlegg 

Sakspapirer ved formannskapets behandling av klage på midlertidig forbud mot tiltak, 

21.10.2014, sak 171/14 

Fylkesmannens vedtak i klagesak, 26.02.2015 

Brev til grunneier 12.05.2015 

Brev fra grunneier 06.06.2015 

Brev til grunneier 06.07.2015 

Brev fra grunneier 28.08.2015 

Flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 

Oversikt over utvikling i uttaket 
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 Ringerike kommune, 01.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 1. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/3735   Arkiv: PLN 392  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016 

37/16 Formannskapet 15.03.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 392 detaljregulering for Somma pukkverk sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Ved vedtak av detaljreguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny plan.  

 

4. Før høring og offentlig ettersyn skal det innarbeides en rekkefølgebestemmelse om 

etablering av fortau langs Samsjøveien mellom busstopp og kryss mot ny adkomstveg, 

samt krav om avtale og godkjenning av tekniske planer før igangsetting.  

 

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Somma Pukkverk legges fram for 1. gangsbehandling. Hensikten med 

planforslaget er å tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt å etablere ny 

adkomstveg til området. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i 

kommuneplanen. Det er utført konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, og dette inngår i planbeskrivelsen med vedlegg.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består av skog og pukkverk. Det er ikke merka eller mye brukte stier i planområdet, 

bortsett fra de som krysser foreslått ny adkomstvei. Omkringliggende områder er attraktive 

for friluftsliv. Se oversiktskart og flyfoto på side 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 3).   

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS på vegne av forslagsstiller Somma pukk AS, 23.12.15.  

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg 1-3 og består av:  

- Plankart, 2 utsnitt, merka 1. gangsbehandling, datert 15.02.2016.  

- Reguleringsbestemmelser, merka 1. gangsbehandling, datert 18.12.2016.  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.02.2016.   

 

Dagens pukkverk er omtrent 16 daa. Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er ca 

70 daa, med uttak ned til nivå 200 moh. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i 
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markedet. Med et årlig uttak på 25 000 m
3
 vil en kunne ha drift i pukkverket i ca 50 år. 

Etterbruk er angitt til LNF-formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området.  

 

Det foreslås å etablere ny adkomstveg til pukkverket. Denne vil være ca 3 km, ha 

skogsbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ved dagens bom. 

Samsjøveien foreslås stengt for gjennomføring, slik at hyttetrafikk, tømmertransport og all 

trafikk til pukkverket går via ny adkomstveg. Dette gir en mer trafikksikker løsning, og bedre 

forhold med tanke på støv og støy for beboere langs Samsjøveien.  

 

Planforslaget innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og 

vegetasjonsskjerming rundt hele uttaksområdet.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.2014. Ny adkomstveg berører veg til skytebanen. Kryssing er lagt inn i planforslaget. 

Planområdet for øvrig er uregulert.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Det ble i 2014 varsla oppstart av en større 

planavgrensning, slik at en i planprosessen skulle ha rom for å vurdere alternative traseer for 

ny adkomstveg. Planavgrensningen er nå redusert og tilpassa foreslått ny adkomstveg.   

 

Eiendomsforhold 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr/bnr 275/2 som eies av Lars Groseth. Foreslått ny 

adkomstveg berører i tillegg gnr/bnr 275/4 eid av Johan Aslaksrud og 275/1 eid av Ole 

Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Kommunen varslet oppstart av planarbeidet og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram til berørte parter i brev 19.03.2014. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad og 

på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 19 uttalelser. Uttalelsene ble oppsummert og 

kommentert av forslagstillers konsulent til sak om fastsetting av planprogrammet. Se vedlegg 

3b. Her er uttalelsene også kort kommentert av rådmannen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold til vedtatte 

reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt.  

 

Temautredning om mineralske råstoffer 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15, og skal 

ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp 

sentrale punkter fra temautredninga:  

- En bærekraftig masseforvaltning 

- Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov  

- Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

- Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 
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- Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

- Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Grunneier fikk i 2007 tillatelse fra Ringerike kommune til å ta ut 10 000 m
3 
masser til 

bruk på vedlikehold på egne veier. 

 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, delegasjonssak 443/12. 

Bakgrunnen var ønske om utvidelse av uttaket, samt å ta ut masser for salg. 

Utarbeidelse av reguleringsplan var en av flere forutsetninger for dispensasjonen.   

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet i møte 11.03.14, sak 46/14, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogram ble fastsatt av formannskapet i møte 17.06.14, sak 122/14. I tillegg til 

vedtak om fastsetting av planprogrammet fattet formannskapet følgende vedtak:  

Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal 

vurderes på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er 

kommet inn i forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble 

gjennomført nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I 

vurderinga skal behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og 

innkomne uttalelser ses på.  

 

Juridiske forhold  

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene 

redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 

naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven 

Tiltaket er omfattet av krav om driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for 

mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (direktoratet) er konsesjonsmyndighet, og 

sender søknaden på høring blant annet til kommunen. Kommunens uttalelse i 

konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma 

pukk AS søkte om driftskonsesjon 19.12.2014. Per januar 2016 har kommunen fortsatt ikke 

fått saken til uttalelse. Forholdet til reguleringsplanen vil være sentralt i uttalelsen.  

 

Plan- og bygningsloven og søknadsplikt  

Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f) gir mineralindustrien fritak for søknadsplikt etter plan- 

og bygningslovens byggesaksbestemmelser, såfremt tiltakene er i samsvar med 

reguleringsplan og det er gitt konsesjon etter mineralloven. Tilhørende byggverk er 

søknadspliktige på vanlig måte.  

 

Økonomiske forhold 
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Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag til 

etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og vedlikehold 

av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av plansaken. For øvrig 

utløser planen trolig ingen økonomiske belastninger for kommunen.  

 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Iht. planprogrammet skal det holdes et åpent informasjonsmøte ved høring og offentlig 

ettersyn av planforslaget (pkt. 2.2). Forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring av dette.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført. 

 

Innkomne merknader 

Det kom relativt mange merknader til oppstart av planarbeidet, og flere uttrykte stor 

bekymring for konsekvenser av tiltaket. Dette gjaldt først og fremst miljøulemper i form av 

støv, støy, rystelser og trafikksikkerhet. Som det framgikk av uttalelsene i 2014 var det 

allerede da en del utfordringer med virksomheten som kunne gjøre det nødvendig med 

avbøtende tiltak.  

 

Det er nå utarbeida en konsekvensutredning for planen, hvor disse temaene er utredet og 

vurdert. Utredningen viser at det er behov for flere avbøtende tiltak for å sikre hensyn til 

miljø og samfunn. Gjennomføring av avbøtende tiltak foreslås sikret gjennom bruk av 

rekkefølgebestemmelser, og gjelder i hovedsak etablering av ny adkomstveg til pukkverket, 

omlegging av turveg, sikring, etablering av platting, jordvoll og grøft.  

 

Krav om tillatelse før videre uttak 

Som beskrevet under overskriften Juridiske forhold er mineralindustrien i utgangspunktet er 

fritatt for byggesaksbehandling, forutsatt at tiltaket er i tråd med vedtatt reguleringsplan. For 

å sikre at reguleringsplanens intensjoner og spesielt rekkefølgebestemmelser blir oppfylt, 

foreslås det at det i bestemmelsene stilles krav om godkjenning fra kommunen før videre 

uttak av masser.  

 

Midlertidig dispensasjon 

I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk. Ved 

fastsetting av planprogrammet i 2014 vedtok formannskapet at dispensasjonen skulle 

vurderes på nytt, blant annet med bakgrunn i uttalelsene som kom ved varsel om oppstart av 

planarbeidet. I denne vurderingen skulle også behov for avbøtende tiltak vurderes.  

 

Rådmannen hadde møte med forslagsstiller og deres konsulenter i Cowi 09.12.2014, hvor 

blant annet vedtaket om ny vurdering av dispensasjonen ble tatt opp. Rådmannen hadde på 

det tidspunktet ikke hatt kapasitet til å følge opp vedtaket, men så at planarbeidet var godt i 

gang, og forutsatte at det ble holdt en rask framdrift videre.  
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I perioden fra planprogrammet ble fastsatt 17.06.2014 til desember 2015 har forslagsstiller 

jobbet med å utarbeide et komplett planforslag. Det har vært noe dialog med kommunen 

underveis, og kommunen har fått oversendt to framdriftsplaner som begge har blitt forskjøvet 

i tid.  

 

Den midlertidige dispensasjonen gikk ut 15.08.2015. Forslagsstiller har opplyst at det ikke er 

knust stein i området etter uke 31 i 2015 (uke 31 var 27.07-02.08.2015). Forslagsstiller 

meldte 06.01.2016 om at det vil bli noe aktivitet i januar/februar. Begrunnelsen er at det i 

forbindelse med tidligere drift gjenstår noe opprydding. Dette innebærer å bore og sprenge 

vekk noe fjell, rette inn avsatser/paller og sikre større steinblokker/bruddkanter. Det som blir 

av sprengstein av dette blir knust. Forslagsstiller skriver at det er snakk om mindre mengder, 

men at arbeidet tar noe tid, og at det vil være noe vedlikehold av maskiner samtidig.  

  

Naturmangfold og grøntstruktur 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeida en rapport om naturmangfold 

(vedlegg 3d), her inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. naturmangfoldloven kap. 2. 

Samlet vurdering er at planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

 

Støy 

Det er utarbeida en støyrapport for pukkverket (vedlegg 3f). Beregningen viser at 

støyfølsomme bygg i området ikke får støyøkning som fører til overskridelse av 

grenseverdien. Utvidelse av pukkverket anses ikke å ha noen store negative 

støykonsekvenser.  

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkanalysen (vedlegg 3c) anslår dagens ÅDT i Samsjøveien til ca 350, herav ca 250 

knytta til trafikk til/fra boliger. ÅDT knytta til pukkverket vil øke fra dagens ca 10 til ca 50. 

Ny adkomstveg vil få en ÅDT på ca 100, med ca 50 % tunge kjøretøy.  

 

Planforslaget innebærer en overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny adkomstvei, 

noe som vil være positivt for boliger langs Samsjøveien. Ny vei kommer inn på Samsjøveien 

ca. 250 meter øst for krysset med E16. På denne strekningen blir det en økning i trafikk 

sammenlignet med dagens situasjon, og det meste av økningen vil være tunge kjøretøy. 

Denne strekningen nyttes blant annet som skolevei til og fra skolebussen.  

 

Trafikkanalysen konkluderer med at det er behov for egen løsning for myke trafikanter langs 

ytterste del av Samsjøveien, og at det må sørges for sikre krysningspunkt. I forslag til 

plankart er det vist fortau på denne strekningen, men forslagsstiller har ikke foreslått å knytte 

en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau.  

 

Med bakgrunn i trafikksikkerhet og en framtidig økning i tungtrafikk anser rådmannen at det 

bør knyttes en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau langs Samsjøveien mellom 

busstopp og kryss mot ny adkomstveg.  

 

Samlet vurdering 

Det er etterspørsel etter knuste masser i området, pga. utbygging av hytter, boliger og veger 

til skogsdrift o.l. Ved at det kan tas ut masser flere steder i kommunen, reduseres 

transportavstander og kostnader knytta til dette. Generelt vil det ofte være en fordel å 

fortsette igangværende uttak, framfor å åpne for uttak i nye områder. Dette av hensyn til 
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naturmangfold og det å beholde sammenhengende og urørte naturområder. Dette er i tråd 

med føringer i kommuneplanens samfunnsdel og temautredning om masseforvaltning.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

0. Oversiktskart 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

a. Varsel om oppstart* 

b. Merknader oppstart og planprogram, oppsummert og kommentert* 

c. Trafikkanalyse* 

d. KU naturmangfold* 

e. KU landskapsbilde* 

f. Støyrapport* 

g. Vibrasjonsvurderinger* 

h. Arkeologisk rapport* 

i. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)* 

4. Dispensasjonsvedtak 15.08.2012* 

5. Saksframlegg ved fastsetting av planprogram*  

6. Fastsatt planprogram* 

 

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

på Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller og Guro Skinnes 

 

 

 



   

 Sak 38/16 

 Side 41   

 

 

366 Områdereguleringsplan Kunnskapspark Ringerike  

 

Arkivsaksnr.: 14/1488   Arkiv: PLN 366  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016 

38/16 Formannskapet 15.03.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 
 

3. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 
 

4. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare rekkefølgebestemmelser 

som ivaretar krav til lekeplasser og tilknytning til fjernvarme på en 

hensiktsmessig måte. 
 

5. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare behov for justering av 

plankartet for å sikre tilfredsstillende atkomst for næringseiendommene i 

Dronning Åstas gate som berøres av planutvidelsen. 

 

 

 

Sammendrag 
Høgskolen i Sørøst-Norge, tidligere Høgskolen i Buskerud, avdeling Ringerike, har behov 

for en plan som kan avklare arealbruken i området på en fremtidsrettet måte, og en 

områdereguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-2, anses som det 

planredskapet som egner seg best. 

 

I møte 18.11.2014 vedtok Formannskapet å legge forslag til områderegulering ut til 

offentlig ettersyn. I ettertid er det gjort endringer i planmaterialet som samlet er så 

omfattende at det er nødvendig å gjennomføre ett nytt offentlig ettersyn før planen kan 

vedtas av kommunen. 
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Som følge av at det, etter ordinært offentlig ettersyn, har vært valg er det i saksframlegget 

gitt en utfyllende beskrivelse av saken. Presiseringer av endringer etter offentlig ettersyn er 

gjort i eget notat. 

 

Innledning 

En områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” anses å ha “vesentlig virkning for 

miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning 

(KU). Jf pbl §§ 4-1 og 4-2. 

Planforslaget åpner for betydelig utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og 

høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne utviklingen med tanke 

på nye undervisningsbygg eller næringsutvikling. Planen gir nødvendig fleksibilitet for 

høgskolen til å utvikle seg og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin 

attraktivitet og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Reguleringen legger til rette for at studentboliger kan etableres innenfor planområdet, noe 

som kan bidra positivt til en sterkere identitet og liv på campus. 

Planen tar sikte på å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. 

Etablering av nytt kryss, i form av rundkjøring, vil bedre adkomst til høgskolen og 

tilgjengelighet til sentrum og omkringliggende områder. Gjennomføring av nytt kryss er 

ikke sikret i forslag til reguleringsbestemmelser. Det er startet opp en egen prosess som tar 

sikte på gjennomføring av nytt kryss. 

 

Bakgrunn 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) sine lokaler i Dalsbråten er utdaterte og høgskolen 

ønsker å utvikle sin avdeling i Hønefoss med undervisningslokaler og nye områder for 

studentboliger. Et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” er i gang med HSN og Ringerike 

Utvikling (RU) som initiativtakere. Planen åpner for høyere utnyttelse av området og 

tillater bygging av undervisningsbygg, studentboliger, torg og uterom, samt 

høgskoletilknyttede næringer og videreføring av bolig i deler av eksisterende 

boligområder. Planen har fokus på tilgjengelighet for gående og syklende og legger opp 

til at deler av parkeringen på området skal legges under bakken i forbindelse med 

etablering av nye studentboliger. Planen vil ha store konsekvenser for enkelte naboer som 

blir sterkt berørt ved omlegging av atkomsten til området. Det vil være behov for å 

innløse minimum to av eiendommene i sin helhet. 

 
Statsbygg er grunneier i området og samarbeider med HSN og Studentsamskipnaden i 

Sørøst-Norge (SSN) om oppdatering av undervisningslokaler, utvikling av høgskoleområdet 

og planlegging av nye studentboliger i Hønefoss. 

Slik situasjonen er i dag er HSN lite synlig i bybildet og for dårlig knyttet opp mot sentrum. 

Adkomstforholdene til høgskolen er vanskelige og mye av arealene rundt skolen brukes til 

parkering. 

 
Det er behov for en plan som gir mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Eldre reguleringsplaner 

I tillegg til gjeldende reguleringsplan for selve HSN-tomta er det i dette området flere 

mindre reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre, 
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ikke gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de 

deler av andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning av 

områderegulering nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike”. 

I planbeskrivelsen kapittel 4.6 er berørte reguleringsplaner listet opp. Det konkluderes 

med at omreguleringen ikke vil gi særlig negative konsekvenser men derimot rydde opp i 

eldre planer. 

 
 
Mulighetsstudien 

Prosjektet "Kunnskapspark Ringerike" er organisert i tre undergrupper: 

Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. 

Ringerike Utvikling har sekretariatet. 

Eksisterende reguleringsplan nr. 217 for Statens Lærerhøgskole i Handel- og Kontorfag’s 

tomt (nå HSN) i Dalsbråten er fra 1993 og viser reguleringsformål offentlige bygninger 

og trafikkområde kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 

 

Stedsutviklingsgruppen har utarbeidet en mulighetsstudie (s.47/48 i planbeskrivelsen) for 

Kunnskapspark Ringerike for å vurdere romlig utvikling av eiendommen og 

naboeiendommene til høgskolen. Studiene tok utgangspunkt i mulighetene og analyserte 

behov og brukbarhet. Konklusjoner fra dette arbeidet er tatt med videre i 

reguleringsplanprosessen. 

 
Studentboliger 

SSN’s boliger var tidligere spredt på tre geografiske steder i Hønefoss med til sammen 9 

eldre bygg, med de driftsulemper som dette medfører. Disse 9 byggene utgjorde 120 

boenheter. SSN har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter i Hønefoss. Ved nybygg 

opereres det med en nøkkelfaktor på 30 m² pr. hybelenhet. SSN er i ferd med å føre opp 

154studentboliger innenfor campusområdet. Byggesaken er behandlet med utgangspunkt 

i tidligere reguleringsplan for høgskolens område men er også sett i forhold til ønsket 

utvikling som vist i forslag til ny plan.  

 
Områdereguleringa legger til rette for at en større andel av studentboligene kan etableres 

innenfor planområdet, noe som ventes å bidra positivt til en sterkere identitet og campus på 

området. Området ventes også å få mer liv ved at det blir flere personer utenom skoletid og 

det vil bli lettere å samle folk til interne aktiviteter og arrangementer. 

Mulig gangbru over Storelva mot Schjongslunden er tatt med i planforslaget. Det knyttes 

ikke rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av gangbru. Eventuell gjennomføring av 

denne er derfor avhengig av interesse og finansiering fra parter som kan ha nytte av en slik 

forbindelse.  

Det er lagt vekt på gode gangforbindelser og kontakt mot omkringliggende grøntområder og 

de nye utbyggingsområdene i Krakstadmarka. 

Planforslaget sikrer forbindelse og mulighet for allmenn ferdsel fra grøntområdene i øst 

gjennom bestemmelsen §2.3.4  

 
Utviklingsmuligheter 

Plangrepet legger til rette for utviklingsmuligheter som anses ønskelige og realistiske og har 

lagt stor vekt på arealsituasjonen både bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker 

en helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. 
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Planforslaget gir mulighet for fortetting og etablering av ytterligere 20 000 kvm BRA 

innen arealene BOP1 og BKB5.  

BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, forskning, 

næringsutvikling samt servicefunksjoner for studenter og ansatte. I første omgang er det 

nærliggende med en ombygging av eksisterende bygningsmasse i BOP1 

(Høgskolebygget).  

BKB5 skal nyttes til studentboliger og offentlig eller privat tjenesteyting. Det legges opp 

til etablering av inntil 250 studentboliger/ 10 000kvm BRA på BKB5 (nåværende 

parkeringsarealer). Økning i antall studenter nær høgskolen ventes å ha en positiv effekt 

for campus-området.  

Planforslaget legger til rette for betydelig utbygging også av undervisningslokaler, 

studentboliger og høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne 

utviklingen, men planen gir nødvendig fleksibilitet for Høgskolen til å utvikle seg i tråd 

med utviklingen og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin attraktivitet 

og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Bestemmelsene gir strenge føringer for bruk av materialer og hvordan bygninger skal 

henvende seg til offentlige plasser. 

 
Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal kunne 

brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen. Det er lagt vekt på god 

tilgjengelighet for alle. 

 
Områdeplanen 

Planeier er kommunen, men etter avtale har planforslaget blitt utarbeidet av Statsbygg i 

tråd med høgskolens behov. Områdeplanen består av plankart med bestemmelser og en 

planbeskrivelse. Områdeplanen Kunnskapspark Ringerike er en så omfattende plan at det 

også inntrer krav om konsekvensutredning. I den sammenheng er det gjort utredning av 

naturmiljø, trafikkforhold, grunnforhold, klima/luft/støy, samt risiko og sårbarhetsanalyse. 

Konklusjonene fra utredningene er overført til planbeskrivelsen. Andre forhold som har 

vært relevante for planarbeidet er også synliggjort og vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Naturmiljø/biologisk mangfold 

Alle planforslag skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven. I «Endringsrapporten» 5.2 

følger en utfyllende beskrivelse av forholdet til krav i naturmangfoldloven. 

Planforslaget berører i mindre grad uberørt natur og kartleggingen av berørte og 

tilgrensende områder anses tilstrekkelige. Planbeskrivelsen konkluderer med at 

utviklingen det reguleres for kan gi negative konsekvenser for fuglearten spurvehauk 

dersom arten ikke finner andre tilholdssteder i nærområdet. Konsekvensene totalt vurderes 

som svakt negative. Det anbefales ikke avbøtende tiltak i planbeskrivelsen. 

 

Trafikkforhold 

Planforslaget viser ny kryssløsning fra Bredalsveien mot Osloveien (Rv.35) I forbindelse 

med planarbeidet har det ikke vært krav fra regionale myndigheter om endring av krysset, 

men det har vært hensiktsmessig å ta rundkjøring med i planen for å sikre en trafikksikker, 

hensiktsmessig og attraktiv atkomstsituasjon for Høgskolen. Planforslaget vurderer 
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konsekvensene for trafikkforholdene som minimale ved gjennomføring av et første 

utbyggingstrinn som dermed ikke utløser behov for endring av dagens situasjon.  

Ved full utbygging blir konsekvensene vurdert som positive ved ombygging av kryss og 

tiltak som bedrer forholdene for fotgjengere. Dagens undergang forutsettes erstattet ved 

etablering av nytt kryss. Dagens undergang anses som mindre gunstig ut i fra 

stigningsforhold og universell utforming, men også fordi den ikke gir gode og logiske 

forbindelser på tvers av Osloveien. Statens Vegvesen har ytret sterk skepsis mot en 

fjerning av undergangen som også vil være skolevei for barn i området ved etablering av 

ny barneskole på Benterud. 

Krysset ligger på hovedinnfartsåren til Hønefoss. Og tilgjengeligheten mellom byen og 

E-16, og utbyggingsområdene på Hvervenmoen og Tanberglia vil bli sterkt berørt. 

Med bakgrunn i kommunestyrevedtak om valg av kryssløsning (se Endringsrapport pkt 

1.2) fremmes planen med forslag om etablering av rundkjøring som gir best 

trafikkapasitet.  

 

Grunnforhold 

Planprogrammet gav føringer om at grunnforholdene i området må vies spesiell 

oppmerksomhet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport om grunnforhold som 

konkluderer med at fundamenteringsforholdene i området ikke er spesielt problematiske. 

Det vises til grunnundersøkelsene fra Krakstadmarka og konkluderes med nærmere 

grunnundersøkelser må gjennomføres dersom man går ut over det som beskrives som 

sikkert i denne rapporten. Planforslaget stiller ikke krav til nærmere undersøkelser og det 

er heller ikke avsatt byggegrense mot elveskrenten. 

 

Klima/luft/støy 

Planforslaget vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på temaene og foreslår ingen 

spesielle tiltak. 

 

Barn og unge. 

Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for barn og unge ved at det åpner 

området og bedrer forbindelsene til omkringliggende grøntområdet. Tiltak for sikring av 

myke trafikanter ved Bredalskrysset og sterk begrensning av biltrafikk i campusområdet 

anses også som positivt for barn og unge.  

 

Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere. 

Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere. Utfyllende beskrivelse av 

konsekvenser gis i planbeskrivelsen 6.6.8: Tabellen i planbeskrivelsen viser oversikt over 

eiendomsinngrep basert på tidligere planforslag med X-kryss.  

Det er utarbeidet ny tabell med arealbeslag som følge av rundkjøring som kryssløsning. 

Denne er vist under og i endringsrapporten. Arealbeslaget vil økes for noen grunneiere og 

reduseres for andre. Endringer av plassering av beslaglagt areal kan for noen ha større 

konsekvens enn endringen i arealets størrelse. Høring av planforslaget vil være egnet for å 

avklare slike forhold. 

Gnr /bnr  Areal som må 

omdisponeres 

Areal avgis til  Bolighus 

må rives 
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37/20 559 m2 Gangveg, avkjørsel, annet vegareal   

37/37 23,8 m2 Annet vegareal  

37/155 69 m2 Fortau langs Dronning Åstas gate 

I tillegg kommer 203 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

37/206 138 m2 Rundkjøring, annet vegformål  

I tillegg kommer 799 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 175 m2 Kjøreveg SKV1  

38/17 340 m2 Utvidelse av Osloveien (busslomme), Undergang 

(rampe) 

I tillegg kommer 45 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

38/18 471 m2 Rampe til undergang under Osloveien, gangveg ved 

rundkjøring 

I tillegg kommer 65,6 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

38/19 82,2 m2 Gangveg langs ny Bredalsvei  

38/25 4,4 m2 Annet vegareal ved fortau langs Arnegårdsbakken  

38/26 573 m2 Kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Kjøreveg SKV1  

38/44 286 m2 Felles adkomstvei SV3, undergang (rampe), kjøreveg 

SKV1. 

I tillegg kommer 120 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

38/38 1 175 m2 Eiendommen må erverves og bygninger rives for 

etablering av rampe til undergang under Osloveien. 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt BKB5  

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/60 46,7 m2 Fortau langs Arnegårdsbakken  

38/62 3,2 m2 Annet vegareal ved fortau langs Arnegårdsbakken  
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38/67 25,5 m2 Utvidelse av Osloveien (busslomme)  

38/69 2 640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  

38/70 604 m2 Rundkjøring og gangveg  

38/83 468 m2 

 

Eiendommen må erverves og bygninger rives for 

fremføring av ny Bredalsvei samt nytt kryss med 

kjøreveg SKV1.  

X 

38/90 82,7 m2 Gangveg langs rundkjøring  

38/95 154 m2 Ny Bredalsveg, gangveg langs ny Bredalsveg  

Oppdatert tabell med arealbeslag som følge av kryssløsning med rundkjøring som vist i plankart. 

*Grå markering angir mindre konsekvenser 

Hvit markering angir større konsekvenser 

Rød angir store konsekvenser der behov for erverv av eiendom og riving av bolig er sannsynlig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området ved Høgskolen avsatt til offentlige 

bygninger. De nærmeste områdene rundt er avsatt til boligområder og bak skolen på 

østsiden er arealene definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs 

Storelva og opp til skolen avsatt til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av 

Bredalsveien er i arealdelen avsatt til byggeområde erverv. 

I planbeskrivelsen er planer, føringer og retningslinjer som vurderes som relevante listet 

opp under kapittel 4. I kapittel 6, punkt 2 går det frem hvordan planforslaget er vurdert i 

forhold til disse. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Spesielt 

trekkes det fram at samlokalisering av studentboliger ventes å generere mindre trafikk, 

forholdene for gående og syklende bedres og adkomst til grøntområder og 

høgskoleområdet gjøres bedre og mer attraktivt. 

 

Juridiske forhold  
Områderegulering brukes av kommunen der den finner det er behov for å gi mer 

detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken enn kommuneplanens arealdel viser. 

 
I forskrift om konsekvensutredninger § 6 er det redegjort for innholdet i planprogram. For 

områdereguleringsplanen utredes bare de delene av planen som fastsetter rammer for 

fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og naboer 

12. juli 2011. 

Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og 

Formannskapet (sak 11/12 17.jan.2012). Samtidig ble planprogrammet vedtatt lagt ut til 

høring og offentlig ettersyn.  
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Oppstart av plan og høring av planprogram ble varslet i brev og annonsert i Ring blad 

28.01.2012 med frist for innspill 12.03.2012. Planprogrammet ble behandlet av HMA 3.des 

21012(sak 146/12) og fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den 4.des.2012. 

Formannskapet fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn (sak 116/14) 

den 18.nov.2014.  

 

Merknader/innsigelser til ordinært ettersyn og endringer i planforslaget. 
Planen er endret på grunnlag av innkomne merknader og innsigelser. Endringene er gjort 

rede for i dokumentet Endringsrapport. Vurdering av de enkelte merknadene fremkommer i 

dokumentet «Oppsummering og vurdering av uttalelser etter høring og offentlig ettersyn.» 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget i brev datert 6.2.2015 grunnet manglende 

ivaretakelse av faren for skred og erosjon. Supplerende grunnundersøkelser er utført og 

fulgt opp med byggegrense og hensynssone i plankartet. Revidert forslag er oversendt NVE 

som har trukket innsigelsen. 

 

Endringene som anses å ha størst konsekvenser er innføring av byggegrense og 

henssynsone ras mot elveskråningen og endringen fra X-kryss til rundkjøring som vil ha 

konsekvenser for arealbeslaget.  

Endringen av kryssløsning vil i særlig grad berøre kommunens arealer sør for 

Bredalskrysset, men gjør også at planområdet er utvidet noe nedover Dronning Åstas gate 

grunnet behov for heving av deler av denne for å tilfredsstille krav til geometrien i 

rundkjøring.  

Berørte næringsdrivende er kontaktet og har akseptert planutvidelsen, men har presisert sitt 

behov for at tilgjengeligheten ikke reduseres. I området langs Dronning Åstas gate er 

eksisterende reguleringsplan videreført. Det er gjort utvidelser av krysset for å bedre 

trafikkavviklingen i den senere tid. Det er ikke fullt ut avklart om endringene som er gjort 

bør videreføres i planforslaget for å sikre tilfredsstillende gjenoppbygging. 

 

Innføring av byggegrense mot elveskråningen vil ha store konsekvenser for berørte 

grunneieres muligheter til bruk av egen eiendom. Dette er imidlertid ikke en følge av 

planforslaget men er naturgitte forhold som kartfestes i planen. Byggeforbudet vil således 

gjelde i disse områdene uavhengig av vedtak av planen.  

 

Fylkesmannen har i sin merknad bedt om sikring av lekeplass og tilknytning til fjernvarme. 

Høyskolen er i en særstilling da det etableres svært mange boliger for personer som normalt 

ikke har barn mens de bor der. Det vil likevel kunne være et behov for tilrettelagte arealer 

for å tilfredsstille behovet ved besøk eller i overgangsfaser. Behovet må imidlertid antas å 

ligge lavere enn det som er normalt ved tilsvarende antall ordinære boliger. 

 

  

Økonomiske forhold 
Planen legger opp til en ombygging av Bredalskrysset og ombygging av 

Bredalsveien. Endringene medfører behov for grunnerverv for å sikre 

gjennomføringen. Ombyggingene er ikke nødvendige som følge av de planene som 

foreligger for utvikling av området på det nåværende tidspunkt.  

Kommunestyret vedtok i sak 88/15  «Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud 

fylkeskommune og Høgskolen Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en 

tredjedel hver. De nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016-2018.» 
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Det vil være aktuelt for kommunen å forskuttere innløsning av eiendommene som 

er nødvendige å erverve dersom eierne, på grunnlag av planen, ønsker dette. Det 

anses at kommunen vil kunne nyttiggjøre seg eiendommene på en hensiktsmessig 

måte fram mot en fremtidig gjennomføring av kryssendringen, samt at kostnadene 

ved erverv vil kunne inngå i kommunens del av spleiselaget. Muligheten for slik 

innløsning vil også gi større forutsigbarhet for de av beboerne som blir nødt til å 

flytte som følge av planforslaget. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt 

i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 

Grunneiere som blir berørt gjennom inngrep på deres eiendom bør følges opp tett 

for å sikre at de får tilstrekkelig informasjon om konsekvenser og forventet 

framdrift. Det bør tas sikte på å avholde møte i forbindelse med høringen slik at 

berørte av planforslaget får anledning til å avklare sine spørsmål.  

 

Alternative løsninger 
I mulighetsstudiene har det vært sett på ulike alternativer for utbygging som i ulik grad 

har tatt inn næring/industri/kontor og sett på ulike scenarier for campusutvikling. 

Høgskolen mener planforslaget som foreligger til behandling vil være et godt 

utgangspunkt for utvikling av høgskoleområdet. Og den anser at et større fokus på 

næringsarealer kan bli problematisk ut i fra begrenset etterspørsel etter næringsarealer 

som knytter seg direkte mot Høgskolen, selv om dette kan skape gjensidig nytte.  

 

Rundkjøring er ikke tenkt opparbeidet som følge av planlagte utbygginger innen 

planområdet, men vil være nødvendig dersom man i fremtiden får en økt attraktivitet 

og videre utbygging av høyskoleområdet. Det vil også bedre trafikksikkerheten, noe 

som vil ha betydning når det nå tilrettelegges for økt bruk av vegsystemet for myke 

trafikanter. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det er avklart at SSN ønsker nye studentboliger på campus og det skal ikke planlegges 

for at disse skal spres rundt i Hønefoss. Nye studentboliger bygges nå på campus. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser meget positiv på at Høgskolen i Buskerud og Vestfold og SSN velger å 

satse videre på utvikling av høgskolemiljøet i Hønefoss. 

For Hønefoss som by representerer Høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom 

studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen bør etter rådmannens syn derfor gjøre sitt 

ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet for å utvikle seg og ta grep 

for å sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner. 

 
Området ved HSN har et potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en 

helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. Rådmannen anser 

at planforslaget legger opp til en fornuftig og realistisk utvikling og støtter Høgskolens 

syn om å styrke campus gjennom etablering av studentboliger for å styrke studentmiljøet. 
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Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke 

områdene. Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte Høgskolen tettere til 

lokalsamfunnet og bidra positivt til utviklingen av byen. Høgskolen vil også kunne bli et 

tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og 

sentrumsnært. 

 

Det er ikke stilt krav til gjennomføring av gangbro gjennom rekkefølgebestemmelsene. 

Rådmannen anser at en etablering av en slik bro kan være svært positiv for tilknytningen 

mellom høyskoleområdet og Schjongslunden med de tilbudene som ligger der. Ved en 

eventuell gjennomføring av en bro må man imidlertid vurdere forholdene på begge sider av 

elven og også vurdere mulighetene for fundamentering og konsekvenser for biologisk 

mangfold, landskap og kvalitetene på Schjongslunden. Det kan derfor virke noe raskt å 

binde plasseringen i planen uten at disse vurderingene er gjort, men rådmannen ser det som 

et tydelig signal på at en slik forbindelse er ønsket som del av høyskoleområdet. Det kan 

også være et steg mot det videre arbeidet med konkretisering av tiltak for oppfølging av 

KVU-en. 

 

Planforslaget endrer ikke gjeldende reguleringer i området i vesentlig grad, men fører til at 

det i noen områder legges opp til en framtidig høyere utnytelse.  

Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt. 

Dette gjelder spesielt eiendommene Gnr/Bnr 38/38 og 38/83 der forslag til ny atkomst 

medfører behov for å rive boligene på eiendommene. Også andre blir berørt blant annet 

gjennom endring av atkomstforhold og tap av arealer eller begrensninger i bruken. 

Rådmannen har igangsatt arbeidet med å kartlegge konsekvenser for de sterkest berørte og 

ser på løsninger for å redusere negative konsekvenser. Det er gjennomført et 

informasjonsmøte med eierne av de mest berørte eiendommene. Her gikk det fram at det 

ved vedtak av områdereguleringen vil bli fremmet krav om innløsning av disse 

eiendommene. 

Planforslaget stiller ikke krav om gjennomføring av regulert rundkjøring. Det ser ikke ut til 

at det er andre planer som det vil være naturlig å pålegge ombygging av krysset og dette 

skaper en usikkerhet rundt tidsperspektiv for gjennomføring som er uheldig.  

Planutvidelsen i Dronning Åstas gate har videreført eksisterende regulering. Det er etter 

vedtak av eksisterende plan gjort endringer av krysset til næringseiendommene av 

kapasitetshensyn. Før vedtak av planen sikrer gjenoppbygging tilfredsstillende.  

Ansvar for krav om innløsning og erstatning for tap/ulempe som følge av reguleringen bør 

også avklares før planen vedtas. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er svært oversiktlig og gir et godt grunnlag for å vurdere 

konsekvenser av områdereguleringa. Ut i fra forslaget innebærer planene om utvikling av 

området i første omgang bygging av studentboliger og ombygging av eksisterende 

undervisningslokaler. Det er beregnet at første trinn ikke gir økt trafikk og det er derfor 

ikke tatt inn krav om opparbeidelse av krysset i bestemmelsene. Selv om trinn to, med full 

utbygging, beregnes å generere en del mer trafikk enn dagens situasjon anser rådmannen 

det sannsynlig at heller ikke dette vil medføre krav om nytt kryss ut i fra kapasitetshensyn. 

Det er imidlertid betenkelig at krav om nytt kryss ikke er tatt inn ut i fra 
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trafikksikkerhetshensyn. Det er sannsynlig, og ønskelig at lokaliseringen av studentboliger 

vil medføre mindre behov for bruk av bil gjennom at beboerne i større grad benytter seg av 

gange og sykkel. Bredalsveien og krysset mot Osloveien er lite tilrettelagt denne gruppen 

trafikanter og en oppgradering av krysset bør derfor være av stor interesse for høyskolen. 

Rådmannen anser imidlertid at samarbeidsprosjektet som er startet for å løse dette gir en 

fornuftig håndtering. 

 

Vedlegg 
1. Plankart i målestokk 1:1000, merket ny 1.gangs behandling.  

2. Reguleringsbestemmelser merket ny 1.gangs behandling.   

3. Endringsrapport datert 01.06.2016 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 02.07.2014  

5. Oppsummering av uttalelser ved høring, datert 19.02.2016 

6. Innsigelse NVE  

7. Trekking av innsigelse NVE 

8. Geoteknisk grunnundersøkelse datert 30.04.2015 

9. Prosjekteringsnotat geoteknikk datert 22.05.2015 

10. Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 15.1.2015 

11. Buskerud fylkeskommune, brev datert 20.1.2015 

12. Statens vegvesen, brev datert 22.1.2015 

13. Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 20.1.2015 

14. Anita og Elling Hella Voje Heieren, e-post 29.11.2014 

15. Jan Erik Borgen, e-post 17.12.2014 

16. Statsbygg, brev datert 16.1.2015 

17. Krakstadmarka AS, e-post 19.1.2015 

18. Fjelldal Eiendom AS, brev datert 20.01.2015 

19. Fastsatt planprogram 04.12.2012.*  

20. Trafikkutredning datert 02.07.2014.*  

21. Støyutredning datert 13.06.2014 

22. Fagrapport naturmiljø datert juni 2014* 

23. Foreløpig geoteknisk vurdering datert 26.06.14* 

24. Luftkvalitet datert 20.06.2014* 

25. Konseptplan utomhus datert 13.06.2014* 

26. Bru over Storelva, notat datert 30.06.2014* 

 
Vedlegg merket stjerne var vedlegg til ordinær 1.gangs behandling og finnes i saken eller på 

kommunens hjemmeside. (direktelink i blått) 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2016 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Mindre justering av betalingsreglementet – for områdene 

byggesak, utslipp og plan 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Foreslåtte endringer tas inn betalingsreglementet.  

2. Endringene får virkning fra 01.04.2016 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt i kommunestyret 10. desember 2015, i sak 159/14 

som en del av budsjettbehandlingen. Det fremmes nå sak om mindre justering av 

betalingsreglementet, dette som en følge av endringer innenfor plan- og bygningsloven, 

kommunens erfaringer med betalingsreglementet og nye saksområder (refusjon) som kan bli 

mer aktuelt fremover.  

 

Det foreslås at tidligere gebyr for ansvarsrett tas inn (som er en «videreføring» av tidligere 

gebyr), og at tidligere gebyrnivå videreføres. For utslippssaker foreslår rådmannen å 

redusere gebyr for dispensasjon med 50 %, og til en sats på 4 400,-. Videre anbefaler 

rådmannen at det tas inn et nytt gebyr for refusjonssaker, som prosentsats av 

kostnadsoverslag, med et minstegebyr på kr. 50 000,-. 

 

Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte endringene tas inn i betalingsreglementet, med 

virkning fra 01.04.2016 

 

Beskrivelse av saken 

 

Byggesak: Det er endrede ansvarsrettsregler fra 01.01.2016. Rådmannen tolker det 

slik at om noen før 01.01.2016 har sendt inn en søknad som ikke ble behandlet i 

2016, f.eks. fordi vi har bedt om tilleggsdokumentasjon, og så blir den nå etter 

01.01.2016 behandlet, så må vi behandle søknad om ansvarsrett, og derved ta gebyr.   



(Om noen derimot fikk rammetillatelse før 01.01.2016, og søker om 

igangsettingstillatelse nå, skal vi ikke behandle søknader om ansvarsrett.).  

 

Hva er ansvarsrett? Ansvarsrett er en rett til å påta seg bestemte oppgaver i visse 

tiltak som krever tillatelse etter plan og bygningsloven. Det betyr at tiltakshaver 

(byggherren) må ha bestemte fagfolk til å stå ansvarlige for bygge- og 

anleggsarbeider som er av en viss størrelse. Det er egne regler om ansvarsrett for de 

forskjellige oppgavene i et tiltak, og det er også forskjell på ansvarsrett (sentral 

godkjenning og lokal godkjenning). 

 

Følgelig skal det i punkt 10.3.1.4 og i 10.3.1.6 endres fra 01.07.2015 til 01.01.2016. 

 

Forslag om endringer i dagens betalingsreglement (foreslås tatt inn på side 18 i 

dagens betalingsregulativ): 

 
10.3.1.4 Ansvarsrett – gjelder for saker som ble innsendt før 01.01.2016. 

 
10.3.1.6 Lokal godkjenning – gjelder for saker som ble innsendt før 01.01.2016 

 

 

Videre viser det seg at bygningsmyndigheten framover skal behandle søknader om 

ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for selvbyggere og for foretak som ikke har 

forskriftsmessig kompetanse.   

 

Forslag om tilføyelser i dagens betalingsreglement (foreslås tatt inn på side 18 i 

dagens betalingsregulativ): 

 

Selvbygger  
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger), tas 

for hver enkelt selvbygger:  

  2015 2016 

Per søknad 2 200,- 2 200,- 

 

 

 

 

Godkjenning av ansvarsrett for foretak som ikke oppfyller kravene   
Søknad om å godkjenne foretak for arbeider i tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriftens SAK10 § 11-4 

sjette ledd. (For arbeider i tiltaksklasse 1 kan kommunen etter søknad godkjenne at foretak som ikke 

oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett). Det tas per søknad: 

  2015 2016 

Per søknad 2 200,- 2 200,- 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 



Utslipp: Kommunen mottar en rekke søknader om utslippstillatelser, som et resultat av 

pålegg som er gitt etter tilsyn. Vi har grunn til å anta at antallet vil øke fremover, som et 

resultat av at det er gjennomført en rekke tilsyn de siste årene, at tilsynstakten intensiveres 

som en følge av full bemanning og at Ringerike septikservice (fra 01.01.2016) også 

gjennomfører tilsyn. Mange av eiendommene som får pålegg om å utbedre anleggene ligger 

i 100-meterssonen til vann og vassdrag i LNF-områder hvor det er byggeforbud. Det betyr at 

dersom du skal utbedre et eksisterende anlegg, eller bygge nytt anlegg som erstatning for et 

tidligere anlegg, så må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene. I ca. 

hver tredje søknad om utslippstillatelse må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelser om byggeforbud. Satsen for å behandle dispensasjonssøknad er per i dag 8 

800,-. Det foreslås en redusert sats, kun for utslippssaker, hvor satsen foreslås redusert til kr. 

4 400,- 

 

Forslag om endringer (side 14 i dagens betalingsregulativ):  

 

Dispensasjon 
Behandling av dispensasjone fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- 

og bygningslov, lokal forskrift mm. 

  2015 2016 

Behandling av dispensasjon 8 800,- 4 400,- 

 

 

 

* * * 

 

 

Plan: I enkelte reguleringsplaner stilles det krav om opparbeidelse av infrastruktur (V/A, 

veg, fellesarealer mm.). Ved opparbeidelse av offentlig vei, hovedledning for vann og avløp 

eller fellesarealer kan det kreves refusjon. Dvs. at den som gjennomfører tiltaket 

(tiltakshaver) kan kreve at de andre som drar nytte av dette må betale sin andel. 

 

Det er tiltakshaver som skal utarbeide en oversikt over hvilke eiendommer som er såkalt 

refusjonspliktige, hva som er refusjonspliktig areal deriblant antatt tillatt utnytting og 

hvordan grunnlaget for beregningen har fremkommet. Deretter skal kommunen ta stilling til 

dette. Det betyr at kommunen skal ta stilling til kostnadsoverslaget, og forslag til fordeling 

av utgiftene og skal altså fatte vedtak om beregning av refusjon. 

 

Ringerike kommune har liten erfaring med dette i dag, men ser at dette kan bli mer aktuelt i 

tiden fremover. Derfor er det ønske om å ta inn dette i betalingsregulativet slik at kommunen 

har anledning til å ta saksbehandlingsgebyr. 

 

Forslag om tilføyelser i dagens regulativ (foreslås tatt inn på s. 27 i dagens 

betalingsreglement):  

 

Refusjon 
Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats (som beregnes av godkjent 

regnskap i henhold til plan- og bygningsloven § 18-9): 

  2015 2016 

1. Der gebyrgrunnlaget er mindre enn 5 millioner kr tas det følgende 

prosentsats for godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag) 

 3,5 % 



2. Der gebyrgrunnlaget er mer enn 5 millioner kr, tas det gebyr som for pkt. 1 

og i tillegg for det overskytende (dvs. fra kr. 5 millioner og oppover) 

 1 % 

Minstegebyret settes til kr. 50 000,- 
 

 

* * * 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret behandlet gjeldende betalingsregulativ i kommunestyret 10. desember 

2015. 

 

Økonomiske forhold 

De foreslåtte justeringene i gebyr gjelder for ulike selvkostområder. Kommunen foretar to 

årlige gjennomganger, sammen med en ekstern rådgiver. Dette for å sikre at det som tas i 

saksbehandlingsgebyrer tilsvarer selvkost og at kommunen følger retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale tjenester. 

 

 

Alternative løsninger 

Det kan fattes vedtak om å ikke gjøre endringer i dagens betalingsregulativ. Et slikt vedtak 

kan se slik ut: 

 

1. Foreslåtte endringer tas ikke inn betalingsreglementet.  

2. Justeringene må foretas i forbindelse med ordinær budsjettbehandling, hvor det 

foretas en samlet justering av gebyr/satser for kommunale tjenester. 

  

Konsekvenser av et slikt alternativ: Rådmannen vil ikke anbefale at det utsettes å foreta de 

foreslåtte justeringene, da det er behov for å foreta mindre justeringer. Dersom det ikke 

foretas justeringer vil dette få betydning for totale saksbehandlingsgebyrer innenfor de ulike 

selvkostområdene og også grunnlaget for beregning av selvkost. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen mottar mange søknader om utslipp etter at tilsynstakten har blitt økt, og flere 

eiendommer har fått pålegg om utbedring av sine private avløpsanlegg. Vi ser at gebyrene, 

totalt sett, blir høye og det foreslås derfor at satsen for dispensasjonsbehandling reduseres 

for utslippssaker. Rådmannen anbefaler at satsen for å behandle dispensasjoner for 

utslippssaker reduseres fra dagens kr. 8 800,- til kr. 4 400,- 

 

Når det gjelder endringer innenfor ansvarsretter så er dette en videreføring av tidligere 

praksis, dog med noe reduserte satser. Det er endringer i regelverket som har gjort at vi ser 

behov for en presisering omkring akkurat dette og hvordan kommunen skal ta 

saksbehandlingsgebyr for ansvarsretter. Rådmannen anbefaler at dette med ansvarsretter tas 

inn, samt de foreslåtte presiseringene, og foreslår en sats på kr. 2 200,-  

 

Forslaget om saksbehandlingsgebyr for refusjon er noe som er nytt fra tidligere. 

Saksområdet «refusjon» er noe vi ikke har mye erfaring med i Ringerike, men det er nok 

mer utbredt i andre kommuner. Vi registrerer at kommunene tar saksbehandlingsgebyr for 

behandlingen av slike saker og vil anbefale at dette tas inn slik at Ringerike kommune har 

anledning til å kunne ta gebyr i saker hvor det er aktuelt. Rådmannen anbefaler at det tas inn 



et nytt gebyr for refusjonssaker, og at gebyret regnes som en prosentsats av det totale 

kostnadsoverslaget, med et minstegebyr på kr. 50 000,-. Siden dette saksområdet er nytt har 

ikke rådmannen erfaring med saksomfanget og ressursbruken knyttet til kommunens 

saksbehandling. Derfor vil rådmannen være nøye med å vurdere gebyrets størrelse opp mot 

saksbehandlingen, og særlig ved behandling av de første sakene. Rådmannen har lagt seg på 

samme nivå som sammenlignbare kommuner. 

 

Rådmannen vil anbefale at de foreslåtte endringene tas inn i betalingsreglementet. 

 

 

Vedlegg 

1. Dagens betalingsreglement, vedtatt i 10. desember 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef samfunn: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Betalingsreglement 2016

Kommunestyrets vedtak 10.12.2015 (sak 159/15)

Oppdatert 04.01.16
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1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
dokumentet.

For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 2015 i tabellene.

Betalingsreglement med satser kun for 2016 er tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste.

Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke.
Gebyrene for privathusholdninger, hytter og næringsdrivende fremkommer på selskapets hjemmeside
www.hra.no.

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:

• Lønnsvekst på 3.0 %
• Sammenligning med nabokommuner
• Statlige satser
• Selvkostprinsippet

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Pris pr måned i 11 måneder pr år:

Plass -størrelse i % 2015 2016

100 2 580,- 2 655,-

80 2 270,- 2 340,-

70 1 980,- 2 040,-

60 1 700,- 1 750,-

50 1 410,- 1 460,-

40 1 130,- 1 170,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Fra og med høsten 2015 tilbyr barnehagene 100% eller 50% plass til nye søkere.

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.

Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.

Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er ikke lik i alle
barnehager, den varierer fra kr. 200,- til kr. 250,- for 100 % plass.

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 473.000,- kan søke om redusert
foreldrebetaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.

4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å
få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Husholdninger med samlet inntekt under 405.000
pr år kan søke.

Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud
Sats pr måned i 10 måneder pr år:

Plass -størrelse 2015 2016

Hel plass – 5 dager pr uke 2 730,- 2 730,-

4 dager pr uke 2 430,- 2 430,-

3 dager pr uke 1 820,- 1 820,-

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 520,- 1 520,-

2 dager pr uke 1 210,- 1 210,-

Morgentilbud SFO 620,- 620,-

Kjøp av ekstra dag(er) 155,- 160,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte skole (vedtektenes § 7).

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
2015 2016

Sats pr uke 1 000,- 1 000,-
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4 Kultur

4.1 Bibliotek
2015 2016

Overdagsbetaling

1. purring 35,- 35,-

2. purring 100,- 100,-

3. purring Erstatningskrav Erstatningskrav

Erstatning tapt lånekort

Voksne 20,- 20,-

Barn 10,- 20,-

Kopiering

A4 svart /hvit 3,- 3,-

A4 farge 10,- 10,-

A3 svart/hvit 5,- 5,-

A3 farge 20,- 20,-

Kopiering og «rett kopi»

A4 svart /hvit 6,- 6,-

A4 farge 13,- 13,-

A3 svart/hvit 8,- 8,-

A3 farge 23,- 23,-

Utskrift

A4 svart/hvit 3,- 3,-

Scanne / sende dokumenter

Pr. sending 0,- 20,-

Prisene på kopiering og scanning av dokumenter gjelder også Servicetorget.

4.2 Kulturskole
2015 2016

Kontingent

Kontingent pr halvår 1 640,- 1 640,-

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår 1 970,- 1 970,-

Tilleggs-kontingent samspillgruppe, pr halvår 675,- 680,-

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 480,- 480,-

Organisasjoner, voksne 560,- 560,-



Ringer i k e  k om m une  5  Be ta l i ngs reg lem en t  2016  
 

Søskenmoderasjon 

1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken 
2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt 
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt 
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud 

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under 3G 

Voksne elever 
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5) 
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon 

 

4.3 Hall-leie 
Leiepris pr time 2015 2016 

Hønefoss Arena   

Hallflate, lag opp til 19 år  200,- 

Hallflate, lag over 19 år  400,- 

Kamppris  400,- 

Ringerikshallen   

Stor hall 385,- 400,- 

Kampsport-rom, lag opp til 19 år 110,- 75,- 

Kampsport-rom, lag over 19 år 110,- 150,- 

Skytebane, lag opp til 19 år 150,- 75,- 

Skytebane, lag over 19 år 150,- 150,- 

Squash bane, polett-pris 95,- 80,- 

Kamp-pris 385,- 400,- 

Tyristrandhallen   

Hallflate, lag opp til 19 år 385,- 200,- 

Hallflate, lag over 19 år 385,- 400,- 

Kamppris 385,- 400,- 

 

Fra 2016 foreslås det at ordningen med arenarefusjon til klubbene for halleie til aktiviteter for barn og 
unge opphører, og erstattes av en lavere leie for lag opp til 19 år. Dette forenkler forvaltningen, en 
slipper å ta inn full leiepris, for så å betale ut igjen refusjon. 
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5 Pleie- og omsorgstjenester , vaksinasjoner

Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, samt dette
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune.

Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2016 beregnet til kr 370,- pr time.

Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 190,- pr. måned, uansett hvor mange timer
som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men likevel aldri mer pr. måned
enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget
vedtak fra Tjenestetildelingskontoret, og revideres en gang pr. år.

I husstander med ektepar/samboere hvor hjelp kun blir gitt til en av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økonomi ,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge
vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2014 kr 88.370

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2015 kr 90 068
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5.1 Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 
Nr. Tekst 2015 2016 

1 Hjemmetjenester kr kr 

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 186 pr mnd 190 pr mnd 

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G 1 764 pr mnd 1 817 pr mnd 

1.5 Maks å betale ved inntekt over 4 G  2 839 pr mnd 2 924 pr mnd 

2 Hjemmesykepleie   

2.1 Hjemmesykepleie 0 0 

3 Matombringing   

3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 65 75 

3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert   

3.3 Middag i servicesentrene, pr porsjon 90 95 

3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon 75 80 

3.5 Dessert/suppe 20 20 

4 Oppholdsbetaling institusjon   

4.1 Korttidsopphold i institusjon * 147 pr døgn 150 pr døgn 

4.2 Dagopphold i institusjon * 77 pr dag   80 pr dag 

5 Trygghetsalarm   

5.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt under 2 G 223 pr mnd 230 pr mnd 

5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt lik eller over 2 G 273 pr mnd 281 pr mnd 

5.3 Leie av nøkkelboks  50 pr år 

6 Salg av krykker mm   

6.1 Salg krykker uten pigger  300 310 

6.2 Salg av krykker med pigger 400 410 

6.3 Gummiknotter til krykker 50 50 

 

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

Priser justeres i budsjettsaken hvert år. 
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens
sykehjem

Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egena ndel for omsorgstjenestene
i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker
leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) og
85 % av alle netto inntekter ut over 1G, minus et fribeløp på kr. 7.8 00, - / år. Med
inntekter menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte,
aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle utgift er til mat, medisiner og lignende
for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 37 250.

5.3 Vaksiner

2015 2016

Konsultasjon, voksen 200,- 220,-

Påfyll av vaksine, voksen 150,- 165,-

Konsultasjon, barn 150,- 165,-

Påfyll av vaksine, barn 100,- 110,-

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 150,- 165,-

Påfyll av vaksine 100,- 110,-

Utstyrskostnad pr vaksine 40,- 45,-

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 80,- 90,-

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
2015 2016

Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk) 18 000,- 18 000,-

Bare vann (50% av 1 EB) 9 000,- 9 000,-

Bare kloakk (60% av 1 EB) 10 800,- 10 800,-

Vannavgift pr m³ 19,- 19,-

Kloakkavgift pr m³ 29,- 32,-

Andre gebyrer

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1. purring 200,- 200,-

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler klokken 07:00-
15:00

450,- 500,-

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler etter kl. 15:00 650,- 750,-

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620,- 620,-

Gebyr rørleggeranmeldelse 400,- 400,-

Septik

Septik rensekostnad pr. m³ 370,- 395,-

Fett, trefiber m.m. pr m³ 370,- 395,-

Transport*

Transport septik inntil 3m³ 700,- 700,-

Transport septik pr m3 over 3m³ 181,- 181,-

Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 387,- 387,-

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
*Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt -/varslingsplaner
2015 2016

Gravemelding klasse A 1 600,- 1 650,-

Gravemelding klasse B, C og D 2 000,- 2 060,-

Godkjenning av varslingsplan 1 000,- 1 050,-

Utsetting og oppfølging av skiltplan 3 000,- 3 100,-

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 1 000,- 1 050,-

Utvidet gravesøknad - frist 700,- 750,-

Lokal godkjenning 3 000,- 3 000,-

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
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6.3 Parkering
Parkering 2015 2016

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 20,- 22,-

Parkering ytre parkeringssone pr time 18,- 20,-

Døgnpris ytre parkeringssone 40,- 45,-

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

6.4 Torg -avgift m.v.
2015 2016

Torgplass årsavgift 4 x 4m 4 000,- 4 500,-

Tilfeldig torgplass pr dag 4 x 4m 350,- 370,-

Tilfeldig handel pr dag 6 m² 350,- 370,-

Strømtilkobling pr dag 200,- 230,-

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

7 Eiendomsskatt

Promillesats 2015 2016

Bolig- og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰
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8 Brann - og redning stjenesten

8.1 Feiing og tilsyn
Feie- og tilsynsavgift: 2015 2016

Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp 444,- 429,-

Andre tjenester fra feiervesenet: 2015 2016

Feiing av fyrkjele i boligenhet, pr. time 650,- 650,-

Feiing av større fyringsanlegg, pr. time 650,- 650,-

Kamerakontroll av skorstein pr. time 650,- 650,-

Hyttefeiing, pr time 650,- 650,-

Feiing av etasjeovn/vedovn, pr. time 650,- 650,-

Røyktesting av skorstein pr. time 650,- 650,-

Fresing av skorstein, pr. time 1000,- 1000,-

8.2 Undervisning og andre tjenester
2015 2016

Kurs i varme arbeider (inkl. sertifikatavgift) 1500,- 1500,-

Kurs for brannvernleder, 2 dager 1950,- 2500,-

Undervisning pr. time dagtid (08-15.30) 1000,-

Undervisning tillegg pr. time kveld og helg 500,-

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer 3000,-

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 18 personer 5000,-

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 24 personer 6000,-

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1 time 500,-

Håndslokker til øvelse, pulver/skum 250,- 250,-

Håndslokker til øvelse, CO2 500.- 500.-

Ansatt/mannskap dagtid hverdager (kl 08.00-16.00) pr time 810,- 810,-

Tillegg for mannskap, kveld, natt og helg 290,- 290,-

Bruk av mannskapsbil pr. time ** 1790,- 1830,-

Tankbil m/sjåfør (fylling av vann) ** 1250,- 1830,-

Stigebil m/sjåfør** 1790,- 1830,-

Båt eller UTV pr. time3 1450,- 1500,-

Elektrisk lensepumpe m/slange pr døgn 600,- 610,-

Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit o.l.) 750,- 1400,-

Utleie motorsprøyte pr. døgn 1000,- 2800,-

Utleie slanger pr. døgn pr. stk. (25 m) 50,- 250,-
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Lenser, pr. meter 350,- 400,- 

Armatur pr. del (stender, strålerør, o.l.) 50,- 150,- 

Oljeabsorberende bark, pr. sekk 350,- 400,- 

Absorberingsmiddel (40l, 20 kg) 400,- 500,- 

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4500,- 5100,- 

Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert 
administrative utgifter ved første tilsyn) 

 1900,- 

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)  400,- 

Gebyr for 2. gangs tilsyn  1000,- 

  

**)  Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer. 

Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift. Undervisning er uten mva. 
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9 Eiendomsforvaltning

9.1 Leie av lokaler
Lokaler pr time 2015 2016

Politiske partiers virksomhet 0,- 0,-

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0,- 0,-

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0,- 0,-

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0,- 0,-

Møtelokaler 150,- 160,-

Gymnastikksal 300,- 310,-

Gymnastikksal m/garderobe 350,- 360,-

Garderober 300,- 310,-

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 450,- 470,-

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene. For bruk etter kl. 21 avtales pris basert
på kostnadsdekning.

Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet avtales pris basert
på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold
2015 2016

Tilsyn pr time 400,- 460,-

Renhold pr time 400,- 460,-

Vedlikehold pr time 430,- 460,-

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og
justering mot kostnadsdekkende satser.



Ringerike kommune 1 4 Betalingsreglement 201 6

1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet. I Handlingsplan 2015-2018, budsjett 2015 står detaljert
informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49)

10.1Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §
16 og Plan- og bygningsloven § 33-1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 1 100,-

Søknader om utslippstillatelse for små avløpsanlegg

2015 2016

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i
Forurensningsforskriften:

for anlegg � 15 PE 6 600,- 7 000,-

for anlegg fra 15 - � 50 PE 13 500,- 14 200,-

for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 37 000,- 39 000,-

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen

for anlegg � 15 PE 1 800,- 1 900,-

for anlegg fra 15 - � 50 PE 3 300,- 3 500,-

for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 6 600,- 7 000,-

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av
anlegg med konstruksjoner under bakkenivå:

for anlegg � 15 PE 3 600,- 6 100,-

for anlegg fra 15 - � 50 PE 6 600,- 9 200,-

for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 12 400,- 15 300,-

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling.

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad tas samme
gebyrer som ved behandling av søknad.

Dispensasjon

Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan,
bebyggelsesplan, plan- og bygningslov mm

2015 2016

Behandling av dispensasjon 8 800.- 8 800.-

Ulovlig utslipp

For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven § 20-1 tas vanlig gebyr med
100 % påslag, likevel minst kr 29 200.- (27 800,- i 2015)
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Manglende ferdigattest 

For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er 
tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas inntil kr 2 600.- 

Kontroll 

Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks, 
gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader eller ulovlighetsoppfølging, tas 
et engangsgebyr.  

Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte timer, men minst 2 timer. 

Tilsyn og kartlegging av små avløpsanlegg 

Med forbehold om politisk godkjenning tas gebyr for strategisk tilsyn på avløpsanlegg som flatt årlig 
gebyr på kr 555.-.  

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013, 2014 eller 2015 vil få motregnet et 
tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr. 

I tilfelle det ikke blir vedtatt årlig gebyr, gjelder følgende: 

Ved ordinært tilsyn av eksisterende avløpsanlegg tas et engangsgebyr.  

For enkelt tilsyn i forbindelse med kartlegging 

 2015 2016 

for anlegg ≤ 15 PE 2 000,- 2 200,- 

for anlegg fra 15 - ≤  50 PE 4 000,- 2 500,- 

for anlegg fra 50 - ≤ 2 000 PE 8 000,- 5 000,- 

Tilsyn på oljeutskillere 
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil 
bli fastsatt i egen sak. 

Utslippstillatelse for oljeutskiller  
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250.- (5 000,- i 2015) 

Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn 

Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut ifra 
tidsbruken ved saksbehandling.  

Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i 
tillegg. 

Diverse 
For behandling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. 

For avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr 13 000.- (9 300,- i 
2015). 

Dersom søknaden eller meldingen trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er 
søknaden under behandling når den trekkes, tas det gebyr etter medgåtte timer, men ikke over 50 % 
av normalt gebyr. 

Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for 
utslippssaker tas gebyr i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. 
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10.2 Diverse varsling og kunngjøring 
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i 
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra 
tiltakshaver for: 

 2015 2016 

Offentlig kunngjøring 2 200,- 2 300,- 

Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l. 4 400,- 4 600,- 

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få 
involverte parter. 

Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter annet lovverk, 
kreves gebyrer som angitt ovenfor. 

10.3  Byggesaksbehandling 

10.3.1.1 1. Hvordan gebyret beregnes 
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en eiendom, beregnes 
gebyret under ett. 

Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse med tiltaket. Gebyrer og 
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, sakkyndig bistand etc., 
kommer i tillegg. 

Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg når grensejustering eller deling gjennomføres.  Ved 
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg. 

For arealberegning brukes i dette regulativet bruksareal beregnet etter «Forskrift om tekniske krav til 
byggverk» (”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato 

1.07.10 og med senere endringer 9. des 2014 som trådte i kraft 1. jan 2015.  

I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som 
ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdekning, f.eks. carporter, overdekkede 
terrasser og lignende. Men arealer for mulige framtidige etasjer for hver 3. meter, tas ikke med, altså 
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2-20. 

«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og ved henvisning til «forskrift om byggesak» er det 
nedenfor angitt ”Byggesaksforskriften”. 

Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten 
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.  

10.3.1.2 2. Søknader 
For behandling av bygningsmessige arbeider i medhold av pbl § 20-3, jf. § 20-1, beregnes gebyr etter 
samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller og diverse konstruksjoner som gir bruksareal med: 

 2015 2016 

Per påbegynt 50 m² for de første 200 m²* 5 500,- 5 500,- 

For de neste arealer, fra 200 m²* til 1000 m²,  
per påbegynte 50 m² 

3 300,- 3 300,- 

For de neste arealer, fra 1 000 m² til 2 000 m²,  
per påbegynte 50 m² 

2 200,- 2 200,- 

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påbegynte 50 m² 1 100,- 1 100,- 

For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr   
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Minstepriser ved søknadsbehandling 2015 2016

Minstepris for alle søknader 11 000,- 11 000,-

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet 24 000.- 24 000.-

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten

(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)

12 000,- 12 000,-

- fra den11. – 20. bruksenhetengisdet 40 %rabatt,ogdet regnes
følgendesatsper bruksenhet

7 200,- 7 200,-

- fra den21.bruksenhetenogutovergisdet 60%rabatt,ogdet
regnesfølgendesatsper bruksenhet

4 800,- 4 800,-

-endringfra eneboligtil eneboligmedbileilighetunder80m² - 12 000,-

-for hybelbygger minimumsgebyrperhybel/hybelleil.inntil 30m² - 2 400,-

Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og masseuttak, jf. § 20-1

Volum regnes ut og det tas gebyr per påbegynt 1000 m3 2015 2016

For de første 50 000 m² (per påbegynt 1000 m3) 2 200,- 2 200,-

likevel minst 8 800,- 8 800,-

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³ 1 100,- 1 100,-

For mengder over 100 000 m³ 110,- 220,-

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr.

Veg-, kabel - og ledningsanlegg

- per påbegynt 100 m 2015 2016

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 2 200,- 2 200,-

likevel minst 8 800,- 8 800,-

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m 2 200,- 2 200,-

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m 1 100,- 1 100,-

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m 220,- 220,-

For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor.

Deling (§ 20-1 m. fl.)

2015 2016

For nye tomter 12 000,- 12 000,-

for tilleggsareal inntil 500 (400) m² 3 300,- 3 300,-

for tilleggsareal inntil 1000 m² 6 600,- 6 600,-

for tilleggsareal inntil 5 000 m² 10 000,- 10 000,-

for tilleggsareal inntil 15 000 m² 12 000,- 12 000,-

for tilleggsareal over 15 000 m² 15 000,- 15 000,-
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Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg 
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. 

Separat søknad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21-2 

 2015 2016 

For hver igangsettingstillatelse 6 600,- 6 600,- 

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel 6 600,- 13 200,- 

For eneboliger tas kr 3 300,- for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv. 

Dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, 
markaloven, plan- og bygningslov og lignende:  

 2015 2016 

Per dispensasjon 8 800,- 8 800,- 

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på 
inntil 50 m² (70 m²) og der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r) og/eller politisk behandling, tas 
halvt gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 400,-. For terrasser, plattinger, o.l. uten 
bruksareal, der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r) og/eller politisk behandling tas for 
dispensasjoner nevnt ovenfor kr 2 200,- 

Dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller 
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:  

 2015 2016 

Per behandling 4 400,- 4 400,-  

10.3.1.3  

10.3.1.4 3. Ansvarsrett - Gjelder for saker som ble innsendt før 1.7.15 
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger) eller 
§ 9-1 (for foretak) samt pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger eller foretak:  

 2015 2016 

Per søknad 2 200,- 2 200,- 

10.3.1.5  

10.3.1.6 4. Lokal godkjenning - Gjelder for saker som ble innsendt før 1.7.15 
Søknad om lokal godkjenning av foretak etter pbl § 22-3 og byggesaksforskriftens § 9-1 for foretak 
som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes lokal 
godkjenning for tas det første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og 
fagområder:  

 2015 2016 

Per søknad 4 400,- 4 400,-  

I tillegg tas gebyr for ansvarsrett. 

Dersom det vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner og 
fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, men for søknad om ansvarsrett. 

Ved søknad etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 om personlig godkjenning som selvbygger, tas 
det ikke gebyr for lokal godkjenning, bare for ansvarsrett. 
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10.3.1.7 5. Søknader som kan forestås av tiltakshaver
For behandling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-4, beregnes gebyr etter samlet areal
for alle etasjer samt loft og kjeller.

2015 2016

Per påbegynt 50 m² 2 200,- 2 200,-

- likevel minst 6 600,- 6 600,-

For tiltak etter § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er installasjoner inkludert i gebyret.
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet.

Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (mindre til tak på bebygd eiendom) og § 3-2
(alminnelige driftsbygn inger i landbruket) og pbl § 20-4 c og § 30-5 for midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg for innt il 2 år.

10.3.1.8 6. Spesielle saker
Riving av bygninger:

Bygningens størrelse: 2015 2016

inntil 50 m2 2 200,- 2 200,-

mellom 50 m2 og 100 m2 4 400,- 4 400,-

mellom 100 m2 og 500 m2 8 800,- 8 800,-

mellom 500 m2 og 1 000 m2 17 600,- 17 600,-

mellom 1 000 m2 og 5 000 m2 26 400,- 26 400,-

større enn 5 000 m2 35 200,- 35 200,-

Gebyr for ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg.

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3-1 d,
innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser

2015 2016

Per behandling 2 200,- 2 200,-

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for ansvarsrett/ foretaksgodkjenning i
tillegg.

Piper, oljet anker, mindre søknadspliktige anlegg med flytende brensel eller gass som ikke inngår i
annen søknad:

2015 2016

Gebyr 2 200,- 2 200,-

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for ansvarsrett i tillegg.

Installasjonen i større fyringsanleg g, som ikke inngår i annen søknad, for mer enn èn boenhet eller
for mer enn èn landbrukseiendom

2015 2016

Gebyr 8 800,- 8 800,-

Vanlig gebyr for ansvarsrett og eventuell lokal godkjenning av foretak kommer i tillegg.

Arbeider med il dsted som ikke er unntatt fra kravet om saksbehandling etter byggesaksforskriftens §
4-1 b) 3:

2015 2016

Gebyr inkludert ansvarsrett 1 100,- 1 100,-
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Heis, rulletrapp, rullefortau, løfteinnretning o.l 

 2015 2016 

Med mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig med 
installasjonen 

4 400,- 4 400,- 

trappeheis innenfor en boligenhet 2 200,- 2 200,- 

 

Diverse tiltak, blant annet etter pbl § 20-1 som skilt, reklame, større fasadeendringer, ventilasjon, 
murer, levegger, støyskjermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinger, brygger og 
lignende konstruksjoner, samt basseng, brønn og dam, vår behandling i forbindelse med annet 
lovverk, bruk av nabogrunn og bruksendring som ikke gir nye bruksenheter tas kr  

 2015 2016 

Pr behanding 6 600,- 6 600,- 

 

For brygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 eller senere 
versjoner/kommuneplanbestemmelser, tas  

 2015 2016 

Gebyr 6 600,- 3 300,- 

 

Bruksendring av bygninger: 

Størrelsen på arealet som bruksendres: 2015 2016 

Minstepris for alle søknader 6 600,- 6 600,- 

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m²  5 500,- 

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m²  3 300,- 

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m²  2 200,- 

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m²  1 100,- 

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter, tas minstegebyr for dette i fra punkt 
2 dersom dette gir høyere gebyr enn i tabellen over. 

Uteservering 

 2015 2016 

Midlertidig inntil ett års varighet 2 200,- 2 200,- 

For lengre varighet. 6 600,- 6 600,- 

For behandling av revidert søknad beregnes 50 % av normalt gebyr. 

For muntlig å avklare om et tiltak krever søknad eller ingen behandling jfr. Byggesaksforskriftens § 4-3 
og pbl § 20-3, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr. 

Skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til 
saksbehandlingsforskriftens § 4-1 og/eller pbl § 20-5 eller andre lover/bestemmelser 

 2015 2016 

Gebyr 1 100,- 1 100,- 
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Det kan komme ytterligere gebyr hvis det kreves behandling av dispensasjon i tillegg.

For behand li ng av klage over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.

Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og

kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg.

I avslags vedtak tas et gebyr tilsvarende 75% av normalt gebyr, likevel minst

kr 13 000,- (13 000,- i 2015) for behandling av søknader om dispensasjon(-er) for tiltak som førøvrig
er unntatt etter pbl § 20-5 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl §
20-4 å gjøre. Det tas likevel minst kr. 26 000,- (13 000,- i 2015) for behandling av søknader om
tillatelse og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20-1 / 20-3 å gjøre.

Dersom søknaden trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er søknaden under
behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 50 % av normalt gebyr.

Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken og gebyr er betalt, må det ved eventuell
tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, som vurderer om hele gebyret
eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke.

I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens bestemmelser eller utført i
strid med disse, tas for behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3 vanlig
saksbehandlingsgebyr pluss100 % påslag, likevel minst kr 22 000,- (15 400,- i 2014).

I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens bestemmelser eller utført i
strid med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3
vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 11 000,- (11 000,- i 2015).

For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er
tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas
kr 11 000,- (11 000,- i 2015).

10.4Parkeringsforskrift – Frikjøp
Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 130 000 (130 000 i
2015) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

10.5 Kart - og oppmålingsarbeider
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m2 2015 2016

Fra og med Til og med

0 1 500 24 000,- 24 500,-

1 501 3 000 29 000,- 29 500,-

Deretter pr. overskytende daa 600,- 600,-

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:

- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det regnes følgende satser pr. enhet:

0 1 500 22 800,- 23 275,-

1 501 3 000 27 550,- 28 025,-

- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det regnes følgende satser pr. enhet:

0 1 500 20 400,- 20 825,-
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1 501 3 000 24 650,- 25 075,- 

  

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon: 

Areal i m2: 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 30 3 000,- 3 000,- 

31 75 4 500,- 4 500,- 

76 300 7 600,- 7 600,- 

301 600 11 000,- 11 000,- 

601 900 14 500,- 14 500,- 

901 1 200 17 500,- 17 500,- 

1 201 1 500 21 000,- 21 000,- 

Deretter pr. overskytende daa  600,-  600,- 

 

1.3 Oppretting av anleggseiendom 

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.  

 

1.4 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 000,-  ( 2 000,- i 2015). 
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene. 

 

3. Grensejustering 

Areal i m2 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 150 6 250,- 6 500,- 

151 300 8 800,- 9 000,- 

301 500 11 500,- 11 500,- 

4. Tilleggsareal/ arealoverføring 

4.1 Grunneiendom 

Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Tilleggsareal/ 
arealoverføring utløser dokumentavgift. 

Areal i m2 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 250 15 500,- 15 500,- 
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251 500 20 500,- 20 500,- 

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 600,- 

  

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning 

 2015 2016 

For inntil 2 punkter 6 000,- 6 000,- 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 700,- 700,- 

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / 
eller klarlegging av rettigheter 

 2015 2016 

For inntil 2 punkter 9 500,- 9 500,- 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 750,- 1 750,- 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

 

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste 

 2015 2016 

For kartforretning over punktfeste 13 000,- 13 000,- 

Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 9 000,- 9 000,- 

 

8. Gebyr for plassering av bygg 

 2015 2016 

1. gangs utsetting 7 000,- 7 000,- 

2. gangs utsetting 3 500,- 3 500,- 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

 

9. Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk- eller allmennyttige formål 

For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales 
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til 
infrastruktur. 

 

10. Medgått tid 

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser, beregnes etter medgått tid. 

Pr. time 2015 2016 

Feltarbeid 1 250,- 1 350,- 

Kontorarbeid 900,- 1 100,- 

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift kommer i 
tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets-oppgave. 

 

11. Megleropplysninger 
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 2015 2016 

Standard meglerpakke 1 900,- 2 000,- 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

 

12. Seksjonering 

 2015 2016 

Saksbehandling = 3GG 2 580,- 2 580,- 

Saksbehandling med befaring =5GG 4 300,- 4 300,- 

Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG). 

 

13. Utstedelse av matrikkelbrev 

 2015 2016 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 175,- 

Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 350,- 

Disse maksimalsatsene fastsettes av Statens kartverk. (Matrikkelforskrift §16 pkt.4) 

10.5.1.1 Kartkopier mm. 

  2015 2016 

Papir A4 21,0 x 29,7 20,- 20,- 

Papir A3 29,7 x 42,0 20,- 20,- 

Papir A2 42,0 x 59,5 40,- 40,- 

Papir A1 59,5 x 84,0 50,- 50,- 

    “ 61,0 x 76,0 50,- 50,- 

    “ 70,0 x 90,0 50,- 50,- 

Polyesterfilm    

A4   40,-  40,- 

A3  50,- 50,- 

A2  100,- 100,- 

A1  120,- 120,- 

 61,0 x 76,0 120,- 120,- 

 70,0 x 90,0 140,- 140,- 

10.5.1.2  

10.5.1.3 Utplotting av digitale kart- og plandata: 

  2015 2016 

A4  40,- 40,- 

A3  50,- 50,- 

A2  100,- 100,- 

A1  120,- 120,- 

 61,0 x 76,0 120,- 120,- 
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 70,0 x 90,0 140,- 140,- 
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10.6  Planbehandling 
1. Beregnings- og faktureringstidspunkt 

Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet. Gebyr 
faktureres når planforslaget har vært til politisk 1. gangsbehandling. Oppstartsgebyr faktureres etter 
avholdt oppstartsmøte. Gebyr for mindre endringer faktureres etter vedtak. I saker som avsluttes 
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes. 

2. Gebyrfritak 

Det beregnes ikke gebyr for følgende formål: 

• Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse 
• Grønnstruktur 
• Forsvaret 
• Landbruks-, natur- og friluftsformål 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400,- (544 400,- i 2015).  

 

3. Gebyrpliktige plansaker 
a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12-14, 2. ledd) 

  2015 2016 

1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold, 
sendes ikke til regionale myndigheter) 

16 000,- 16 000,- 

2 Mindre endring 
(sendes til regionale myndigheter) 

41 500,- 41 500,- 

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis 
negativt vedtak 

8 000,- 8 000,- 

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 20 700,- 20 700,- 

 
b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12-12) 

Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Videre faktureres gebyr etter politisk 1. 
gangsbehandling og vedtak om å fremme planforslaget, etter summen av punkt 2-4 i tabellen 
nedenfor.  

  2015 2016 

1 Oppstartsgebyr   

 Detaljregulering uten politisk oppstartsak Detaljregulering 
med politisk oppstartsak 

0,- 
30 000,- 

30 000,- 
40 000,- 

2 Enhetsgebyr for sakstype    

 Detaljregulering u/ planprogram 86 500,- 86 500,- 

 Detaljregulering m/ planprogram og KU 173 000,- 173 000,- 

3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)   

 For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 4,75 4,75 

4 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg 

Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng. 
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke 
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m2 
BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende 
areal som overstiger 50.000 m2 BRA.  

  

 For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA 
beregnes for hver m2 BRA 

9,90 9,90 

 For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA 
beregnes for hver m2 BRA 

6,90 6,90 
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4. Enhetsgebyr for avslag 

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget, 
beregnes et enhetsgebyr for avslag. 

 2015 2016 

Gebyr 31 000,- 40 000,- 

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men 
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag. 

 2015 2016 

Gebyr 41 300,- 45 000,- 

 

5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12-11:  

For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg 
mangler) faktureres enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.  

Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende 
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller 
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende 
faktura. 

6. Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde 

Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i 
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra 
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.  

Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet: 

• Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter 
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke. 

• Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert. 
• Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene. 
• Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det 

også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1 100,- 
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10.7Landbruk

Konsesjon/konsesjonssaker

2015 2016

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast
eiendom - enkle/kurante saker

2 000,- 2 000,-

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner 3 000,- 3 000,-

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner 5 000,- 5 000,-

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

Ingen gebyr Ingen gebyr

Deling/delingssaker

For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,-

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt

2015 2016*

Voksen elg 510,-

Elgkalv 220,-

Voksen hjort 350,-

Hjortekalv 210,-

Rådyr Ingen avgift Ingen avgift

*Det er ikke satt opp avgift for 2016 da den ikke bestemmes før i juni 2016. Miljødirektoratet setter
maksumumsavgift for art og alder.

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis.
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11 Salgs - og skjenkeavgifter
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr.
alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter. Ringerike kommune følger de til en hvert tid gjeldende
maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.480,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en
skjenkebevilling er kr. 4.400,- pr. år.

Gebyret betales etter følgende satser:

11.1Salg av øl
• 0,20 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

11.2Skjenking av alkohol holdig drikk
• 0,44 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
• 1,18 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
• 3,87 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22

volumprosent alkohol).

11.3Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve
Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven. Her er det
satt statlige maksimalsatser.

2015 2016

Skjenking ved ambulerende bevilgning 310,- 340,-

Kunnskapsprøve 400,- 400,-
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1 2 Ringerike kirkelige fellesråd

12.1Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v. –
2015 2016

Kommunens innbyggere

Kremasjonsavgift ved bisettelse 0,- 0,-

Kremasjonsavgift for barn under ett år 0,- 0,-

Kistebegravelse 0,- 0,-

Vielse 0,- 0,-

Bruk av sermonisal i Ringerike krematorium 0,- 0,-

Bruk av kirke for de som er medlem av DNK 0,- 0,-

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,-

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,-

Leie av kirke hvor avdøde ikke er medlem av DNK 3 750,- 3850,-

Utenbys innbyggere

Leie av sermonisal / kirke, inkl kirketjener, vask 3 750,- 3850,-

Kremasjonsavgift (egenandel med kommunal avtale)

Kremasjonsavgift v/kapasitet 4 800,- 5500,-

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,-

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,-

Avgift for nedsetting av kiste eller urne, og frakt av urne

Nedsetting

Kiste, kommunens innbyggere 0,- 0,

Kiste, andre 5 300,- 5500,-

Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,

Urne, andre 1 300,- 1350,-

Frakt

Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,

Urne, andre 700,- 720,-

Feste av gravsted

Kommunens innbyggere

Ny, enkel grav. Frigrav i fredningsperioden (normalt 20 år) 0,- 0,

Festet krav, kr 210 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 3. år 1 000,- 630,-

Dobbelt grav ved fornyelse av feste, kr 210 pr grav, innkreves
hvert 3. år

2 000,- 1260,-

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 6 750,- 6900,-

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 000,- 4200,-

Utenbys innbyggere betaler festeavgift fra første år



Ringer i k e  k om m une  31  Be ta l i ngs reg lem en t  2016  
 

12.2  Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom 
gudstjenester 

 

 2015 2016 

Kommunens innbyggere som er medlem av DNK   

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd  0,- 0,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist   630,- 650,- 

Kirketjenerens medvirkning ved vigsel og gravferd 0,- 0,- 

Utenbys innbyggere/andre trossamfunn   

Leie av kirke inkl. kirketjener og vask, ved vigsel 3 750,- 3850,- 

Leie av kirke/sermonisal krematoriet inkl. kirketjener og vask, 
gravferd  

3 750,- 3850,- 

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd                     2 000,- 2100,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,- 

Stell av graver 

Inkluderer planting av vår- og sommerplanter og vanning 

  

Årspris 1 150,- 1200,- 

Tillegg for avtale kortere enn 5 år (engangsgebyr) 350,- 350,- 

Avtale for stell av grav i   5 år, à kr 1 200,- 5 750,- 6000,- 

Avtale for stell av grav i 10 år, à kr 1 200,- 11 500,- 12000,- 

Avtale for stell av grav i 20 år, à kr 1 200,- 23 000,- 24000,- 

Beløpene innbetales forskuddsvis og er 
rentebærende. 

  

Høstplanting 250,- 250,- 

Krans til jul  250,- 250,- 

Stell av grav (vanning samt planting av vår- og 
sommerplanter) 

1 150,- 1200,- 

Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 800,- 820,- 

Oppsetting  / oppretting av gravminne   

Oppretting av standard gravminne, minimum 600,- 600,- 

Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter 
medgått tid 

  

Gjenoppsetting av standard gravminne 600,- 600,- 

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 900,- 900,- 

Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter 
medgått tid 

  

Timepris for kirketjener fastsettes til 420,- 450,- 

Timepris for maskin med fører fastsettes til 800,- 900,- 
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12.3 Utleie av kirkebygg til ikke-kirkelige handlinger 
Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet 

Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum 
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes. 

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer  
Leie tilsvarende 10-20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.800,-. 

Minimumsleie lørdag/søndag er kr 4.800,- 

For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.     

Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen. 



 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9001-10   Arkiv: 144 &37  

 

Kommunal planstrategi 2016-2020 - status  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Orientering om status i planstrategiarbeidet tas til orientering.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det vises til formannskapets vedtak 16.02.2016, sak 21/16: 

1. Forslag til planstrategi sendes for uttalelse til statlige og regionale organer, samt 

nabokommuner. 

2. Forslag til planstrategi forelegges de tre hovedkomiteene. 

3. FS skal involveres i planstrategiprosessen, og det skal arrangeres et temamøte om 

saken. Saken skal opp på alle FS møter frem til vedtak. 

 

Med bakgrunn i vedtakspunkt nummer 3 orienterer rådmannen gjennom dette notatet om 

status i saken. Videre skal det i hvert formannskapsmøte fram til vedtak orienteres om status 

i saken, gjennom et eget saksframlegg. Dette er lagt inn i framdriftsplanen som følger 

vedlagt. Framdriftsplanen viser sentrale milepæler og anslått framdrift i den videre 

prosessen. 

 

Temamøte holdes i formannskapets møte 15.03.2016: 

• Presentasjon av forslag til planstrategi 

• Konkret gjennomgang av kapittel 6 Planbehov i perioden 2016-2020 

• Spørsmål og innspill fra formannskapet; forslag til endringer, mangler m.m. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter formannskapets vedtak 16.02.2016 har rådmannen gjort følgende: 

 Oversendt brev til statlige og regionale organer, samt nabokommuner for å innhente 

synspunkter jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Frist for innspill er satt til 

23.03.2016. 



 Informasjon om arbeidet med planstrategi er lagt ut på kommunens nettside, i tillegg 

til annonsering i lørdagsannonsen i Ringerikes blad 27.02.2016. 

 Saken er satt opp til de tre hovedkomiteene i marsmøtene, se sakspapirer i 

møtekalenderen. 

 

Alternative løsninger 

Dersom formannskapet har konkrete innspill til arbeidet med planstrategien, kan dette 

fremmes som egne vedtakspunkt.   

 

Vedlegg 

Forslag til planstrategi, sist revidert 17.02.2016 

Saksprotokoll fra formannskapets vedtak 16.02.2016, sak 21/16 

Saksframlegg til formannskapets sak 16.02.2016 

Framdriftsplan 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Milepæler Januar Februar Mars April Mai Juni
Formannskapet- orienteringogsakom prosess 19.
Forslagtil ny planstrategitil hovedkomiteerog formannskap FS16. Komiteer
Innhentesynspunktfra statligeogregionaleorganerog
nabokommuner Frist23.
Regionaltplanforumhosfylkeskommunen 8.
Formannskapet- temamøte 15.
Gågjennominnspillogrevidereforslag x
Formannskapet- gjennomgangavstatusift. innspillsomer
kommet.FSfår mulighettil å kommemed justeringer. 19.
Formannskapet- nestenendeligutkastpresenteres 10.
Forslagtil vedtakgjøreskjent (min 30dagerfør vedtak) 31.
Vedtaki kommunestyret 30.
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8242-4   Arkiv: PROS 10000  

 

10000 Hønefoss Nord ny skole  

Status og strategivalg 

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. I det videre planarbeidet legges det til grunn at den nyeste delen av skolen beholdes 

og tilpasses ny bygningsmasse. 

2. Resten av eksisterende bygningsmasse rives 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

For å følge opp kommunestyrets vedtak om å bygge ut Ullerål skole er det i kommunens  

Handlingsprogram for 2016-2019 satt av en del midler til prosjektering og utbygging av 

Ullerål skole, ny flerbrukshall og rehabilitering eller nybygg ved Hov ungdomsskole. 

 

Denne saken omhandler strategivalg vedrørende Ullerål skole og flerbrukshallen 

 

Det er utarbeidet tekniske tilstandsrapporter for skolen hvor anbefalingen er å rive de eldste 

fløyene ved skolen og erstatte de med ny bygningsmasse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Bakgrunnen for saken er Kommunestyrets vedtak (Sak 65/14): 

 
- Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 elever. 

- Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål. 



- Rådmannen vil i handlingsprogrammet 2015-2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall 

samt utbygging av Ullerål skole. 

Under planarbeidet ble det høsten 2015 utarbeidet rapporter som gir anbefalinger for det 

videre arbeidet og gi grunnlag for beslutninger.  

 

 

 

En teknisk tilstandsvurdering av bygningsmassen på Ullerål skole. Hovedpunktene viser at: 

 

- Nybygget fra 2013 er i god teknisk stand og lett lar seg tilpasse ny 

bygningsmasse. 

- Fløyen langs Hovsmark veien er i dårlig stand, kalt «gammel del» og er 

økonomisk uforsvarlig å rehabilitere.  
- To av fløyene, kalt «Nord» og «Sør» er delvis rehabilitert i perioden 2008 til 2011. De 

tilfredsstiller ikke fult ut dagens standard, og er også opprinnelig bygget slik at det er 

vanskelig å rehabilitere dem videre til dagens standard. Dette på grunn av bærende 

veggers plassering, nivåforskjeller og lav romhøyde som gjør det vanskelig å føre fram 

tilstrekkelig tekniske anlegg. Nivåforskjellen gjør det ikke mulig fullt ut å tilpasse disse 

til krav om universell utforming. 

- En del av fløy Nord/Sør er ikke rehabilitert. Den er i samme forfatning som Gammel del 

og er ikke økonomisk forsvarlig å rehabilitere. 

- Gymsalen har feil, men lar seg oppgradere til dagens standard med  

Betydelig kostnad. Denne er imidlertid for liten alene til å tilfredsstille behovet 

for en barneskole med 600 elever. Det antas som en bedre helhetlig løsning å 

etablere den vedtatte flerbrukshallen på tomten til Ullerål skole som erstatning 

for gymsalen  

 

 

 
 

Beskrivelse av saken 

 

Basert på den tekniske vurderingen, er to mulige alternativer definert: 

 

Alternativ 1 



 

Nybygget beholdes og tilpasses ny bygningsmasse. Gammel del rives, gymsal og fløyene 

Nord/Sør rives.  

 

Alternativ 2 

 

Nybygget beholdes og tilpasses ny bygningsmasse. Fløyene Nord/Sør beholdes og 

rehabiliteres videre. Gammel del og gymsal rives. 

 

For å vurdere disse alternativene ble det utført en arealstudie for å vurdere arealbehovet ved 

de to alternativene (vedlegg) 

 

Det er utført en volumstudie for å sikre at begge alternativene lar seg gjennomføre innenfor 

tomten og reguleringens begrensninger. Dette siste ble bekreftet. 

 

Det ble også anmerket at  

 

- Alternativ 1 gir vesentlig større frihet til å lage et helhetlig bygg med tanke på 

praktiske og pedagogiske løsninger.  

 

- Alternativ 2 vil ha et større totalt areal da deler av eksisterende fløy Nord/Sør har 

lavere utnyttelsesgrad enn et nybygg.  

 

 

Økonomiske forhold 

  

De økonomiske forholdene omtales også i de utarbeidete rapportene. 

 

- Alternativ 1, som innebærer også å rive fløyene Sør og Nord, gir den høyeste 

investeringskostnaden. 

 

- Alternativ 2, der bare Gammel fløy langs Hovsmarkvei rives, gir ca 2,8 % lavere 

investering. Skolens totalareal ved dette alternativet blir noe større enn ved 

Alternativ 1, fordi man har en dårligere arealutnyttelse i gamle skolebygg i forhold til 

nye. 

Den siste rapporten er en livsløpsvurdering av de to alternativene. Den konkluderer med at  

 

- Merkostnaden ved å rive og bygge slik det er beskrevet i Alternativ 1, vil være 

inntjent etter ca. 10 år. Grunnen til dette er at man får reduserte drifts- og 

vedlikeholdsutgifter og et noe mindre og mer effektivt skoleareal. 

 

- Utbygging etter Alternativ 2 gir lavest investering, men høyere drifts- og 

vedlikeholdskostnader. Det er også en større risiko for uforutsette kostnader knyttet 

til renovering av en gammel bygningskropp. 

Gymsal / flerbrukshall 



 

Volumstudiene som ble utført viste at både skoletomta til Hov og Ullerål har plass til en 

idrettshall i tillegg til skole. En gymsal blir alt for liten for en skole som Ullerål med opp til 

600 elever. Det er også de minste elevene som bruker mest tid på å forflytte seg, så det 

anbefales å legge inn en flerbrukshall i romprogrammet ved Ullerål skole. 
 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

For området gjelder reguleringsplan 82 Ullerålområdet. Tomten er regulert til formålet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kommunestyrets vedtok i Sak 65/14 å bygge Ullerål skole raskt ut for å få kapasitet til ca. 

600 elever, og å bygge idrettshall/flerbrukshall i området Hov/Ullerål.  

Det ble i handlingsprogrammene 2015-2018 og 2016-2019 avsatt midler til planlegging og 

bygging av flerbrukshall samt utbygging av Ullerål skole. 

I budsjettvedtaket i desember 2015 ble det vedtatt at «Skolebygg Hønefoss nord utsettes et 

år. For å fortsette planlegging settes det av 2 mill. i 2016.» (K-sak 159-15) 

 

Alternative løsninger 

 

Som en del av studiet har rådmannen også vurdert et alternativt forslag til riving av Sør og 

nordfløyen. 

 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. Nybygget beholdes og tilpasses ny bygningsmasse. Fløyene Nord/Sør beholdes og 

rehabiliteres. Gammel del og gymsal rives.  

2. Det bygges nødvendig ny bygningsmasse og flerbrukshall for 600 elever 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Det er ønskelig med et valg mellom de to alternativene før den videre planleggingen 

fortsetter i april 2016. Det vil da gjennom blant annet en brukermedvirkning utarbeides et 

rom- og funksjonsprogram.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Med bakgrunn i rapportene om teknisk tilstandsvurdering, areal- og volumstudie har 

rådmannen vurdert de ulike alternativene opp mot hverandre. 

 

Rådmannen har i forbindelse med byggeprosjektet ved Hønefoss Sør utarbeidet et rom- og 

funksjonsprogram som inneholder beskrivelse av «Pedagogiske føringer», arealdisponering 

og funksjonsbeskrivelser.  

 



Det er naturlig at disse føringene og kvalitetene også legges til grunn for planlegging og 

arkitektonisk utforming av skolebygg i Hønefoss Nord. Slik kan elevene i kommunen sikres 

lik kvalitet i rammevilkårene for den pedagogiske praksisen.  

 

Rådmannen ser at dette ikke lar seg fullt ut realisere ved alternativ 2, der rehabiliterte arealer 

vil få løsninger som bare delvis oppfyller føringene.  

 

Med dette som bakteppe ble det utført en tidlig kalkyle av begge alternativer samt en 

livsløpsvurdering (LCC-vurdering) av begge. 

 

Kalkylene viser at investeringen for alternativ 2 bare er 2,8 % lavere enn alternativ 1.  

LCC vurderingene viser at innsparingen i drift og vedlikehold for alternativ 1 gjør at 

merinvesteringen er inntjent etter ca. 10 år 

 

Alternativ 1 har også en lenger teoretisk levetid, da det eldste bygget her er nybygget fra 

2013.  

 

Rådmannen mener derfor at det er lite å spare på videre renovering av den eldste 

bygningsmassen. Det alternativet legger og begrensninger på de pedagogiske føringer og 

mulige kvaliteter kommunen søker i sine nye skoleanlegg.  

Rådmannens vurdering er at i det videre planarbeidet legges til grunn at de gamle fløyene 

rives og at det også planlegges en flerbrukshall på skoletomten. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Teknisk vurdering Ullerål skole. 5.10.2015 

2. Volumstudie Hov ungdomsskole og Ullerål skole 03.11.2015 

3. Ullerål skole alternativ1, 06.11.2015 

4. Ullerål skole alternativ2, 06.11.2015 

5. Ullerål skole, notat med LCC-vurdering – 06.11.2015 

6. Hønefoss Nord Vurdering Pedagogisk Funksjonalitet 22.02.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 



 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Teknisktilstandsvurdering
Ullerål barneskole

Rev.nr.:0

1

RNGERIKE KOMMUNE
Ullerål barneskole-Hønefoss
Teknisk vurdering



Teknisktilstandsvurdering
Ullerål barneskole

Rev.nr.:0

2

01 2015.10.05 Tilstandsrapport- versjon 01 GKa GKa 06.10.15

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrol
l

Godkjent



Teknisktilstandsvurdering
Ullerål barneskole

Rev.nr.:0

3

Innhold
Sammendrag.............................................................................................................................................................4

Generellinformasjon................................................................................................................................................5

2 Bygninggenerelt...................................................................................................................................................6

21 Grunnog fundament.......................................................................................................................................7

22 Bæresystem.....................................................................................................................................................7

23 Yttervegger......................................................................................................................................................7

24 Innervegger.....................................................................................................................................................7

25 Dekker.............................................................................................................................................................8

26 Yttertak............................................................................................................................................................8

27 Fastinventar....................................................................................................................................................9

3.00VVS generelt....................................................................................................................................................9

4.00Elkraft generelt...............................................................................................................................................10

411Føringsveierfor kabelsystemer...................................................................................................................10

412Systemfor jording.......................................................................................................................................10

422Høyspenningsanlegg- nettstasjon...............................................................................................................10

432Systemerfor hovedfordeling.......................................................................................................................10

433Systemerfor underfordelinger....................................................................................................................10

442Belysningsutstyr..........................................................................................................................................10

443Nødlysutstyr...............................................................................................................................................11

434Driftstekniskeinstallasjoner........................................................................................................................11

50 Teleog automatiseringgenerelt........................................................................................................................11

515Telefordelinger............................................................................................................................................11

521Kablingfor IKT...........................................................................................................................................11

542Brannalarm..................................................................................................................................................12

56 Automatisering..............................................................................................................................................12

3 Kategoriseringog tilpasningsdyktighet...............................................................................................................12

3.1Kategorisering..............................................................................................................................................12

3.3Tilpasningsdyktighet....................................................................................................................................13

3.4Utførelseogkrav til TEK 10........................................................................................................................14



Teknisktilstandsvurdering
Ullerål barneskole

Rev.nr.:0

4

Sammendrag

Den tekniske gjennomgangen vurderer bygningers tekniske tilstand i forhold til dagens og fremtidens
bruk og egnethet for tilpasning og oppgradering for å ivareta lovpålagte krav.
Denne rapporten er av overordnet karakter, og er ikke en komplett tilstandsanalyse etter
NS3424:2012.

Ullerål skole består av 4 bygningskropper som henger sammen med ett mellombygg, samt en gymsal.
De eldste bygningene er fra 1958, fløy sør er oppgradert i 2008, fløy nord har gjennomgått en delvis
teknisk oppgradering i 2008, gammel del er mer eller mindre uforandret siden oppføringen i 1958,
midtbygget er oppført i 2011.

Dette innebærer at den totale bygningsmassen er i variert tilstand fra nytt til gammelt.

Gammel del/ andre etasje fløy nord: Bygningene er slitt og det er ikke utført oppgradering i vesentlig
grad siden bygningen ble bygget. Vinduer er gamle og trekkfulle, noe som medfører høye kostnader
for oppvarming. Tekniske anlegg er i slik stand at det er påkrevet at det gjøres store oppgraderinger
for å tilfredsstille fremtidig bruk. Det er ikke plass til nye føringsveier ved en rehabilitering av bygget,
pga. lav takhøyde.

Fløy sør/ under/førsteetasje fløy nord: Bygningene er oppgradert innvendig i 2008, noen vinduer er
skiftet. Tekniske anlegg er oppgradert for dagens bruk. Det er liten fleksibilitet og plass for fremtidig
ombygging og behov. Det er utforende å få plass til nye hensiktsmessig og strukturerte føringsveier
ved en rehabilitering av bygget. Dette på grunn av lave takhøyde.
Det er usikkert om tiltak som er beskrevet i Brannstrategi av 2005 er gjennomført. Dersom det må inn
brannspjeld og ekstra isolasjon av kanaler vil dette være meget krevende å gjennomføre grunnet
manglende takhøyde.

Nybygg: Nytt i 2013 og er godt tilrettelagt for fremtidig bruk.

Gymsal: Vinduer, yttervegger, tak og gulv er som opprinnelig bygget, noe som medfører høye
kostnader til oppvarming. Tekniske anlegg er ikke oppgradert.
Bygningens konstruktive kapasitet er ikke vurdert i forhold til dagens krav mht snølast og andre
naturpåkjenninger.
Bygningen har en størrelse og utforming som gjør at det vil være kurant å oppgradere slik at dagens
forskrifter vil bli tilfredsstilt.

Sett i fra et bygningsmessig og teknisk synspunkt, med bakgrunn i denne tilstandsvurderingen, vil det
anbefales at fløy nord, fløy sør og gammel del rives og at nybygget blir stående som et utgangspunkt
for nye bygg.

Bygning Byggeår/endring Bygge
forskrift

Areal BTA TG TD Kategori

Fløy sør 1956/2008 1949/97 930,9 2 3 Rivning
Fløy nord 1956/2008 1949/97 987,8 2/3(2.etg) 3 Rivning
Gammel
del

1956 1949 1387,9 3 3 Rivning

Nybygg 2013 2007(10) 516,7 0 0 Beholdes
Gymsal 1974 1969 498 1/2 1/2 Oppgraderes

Tabell 1: Oversikt over bygningsmassen og kategoriseringer
TG = Overordnet tilstandsgrad for skolebyggene.
TD = Tilpasningsdyktighet for skolebyggene.
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Generellinformasjon
Faveo Prosjektledelse har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjennomføre en teknisk
tilstandsvurdering av Ullerål barneskole.

Byggenes bygningsmessige kvaliteter skal vurderes med tanke på eventuelle optimaliseringer av
arealer, en systematisk plan for vedlikehold, ombygging og eventuelt sanering/rivning

Denne rapporten oppsummerer observasjonene fra den tekniske gjennomgangen. Den vurderer
nødvendige tiltak og omfang av rehabilitering som skal til for å ivareta bygningsmassen i et
langsiktig perspektiv og ivareta lovpålagte krav. Rapporten vurderer også hvilket teknisk potensial
og kvaliteter byggene har med hensyn til tilpasningsdyktighet til endrede funksjonskrav for dagens
skoledrift.

Rapporten vurderer ikke en komplett oppdatering av hele skolen til TEK 10.

Rapporten er en teknisk gjennomgang av overordnet karakter, og kan ikke ses på som en komplett
tilstandsanalyse.

Det vil også utarbeides en egnethetsvurdering hvor bygningenes egnethet i forhold til Ringerike
kommunes planer og målsetning for dagens og fremtidens undervisning

Gammel del

Nybygg

Fløy nord

Fløy sør

Gymsal
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Denne rapporten kategoriserer om byggene har behov for:
1. Enklere tekniske utbedringer.
2. Lett ombygging.
3. Middels ombygging.
4. Omfattende ombygging, kun bæresystemet beholdes.
5. Anbefales revet/sanert.

Befaring
Befaring av bygningene ble utført mandag 14 september.
Deltagere på befaringen var:

Fra Ringerike kommune:
Arild Magnus Rønnestad- Prosjektleder

Fra Faveo Prosjektledelse
Erik Østby Elektro
Kai Rune Braathen VVS
Gjermund Kaupang Byggfag

Dokumentasjon grunnlag
Pdf tegninger
Bygningshistorikk e post

Registreringer og vurderinger
Overordnet
Det ble ved befaringene utført visuelle registreringer i et utvalg av rom. Det er videre gjennomført
visuelle registrering av fasadene. Alle utvendige registreringer er utført fra bakkenivå, eller
vindusnivå i høyere etasjer. Takflatene og takoppbygg er kun delvis inspisert ved befaringene.
Registreringene er basert på mottatt dokumentasjon, noe dokumentasjon fra skolens arkiv, samt
egne observasjoner.

Generelt
Ullerål barneskole har i dag ca 334 elever og ca 31 ansatte.
Skolen består av flere bygninger/fløyer- Fløy sør- Fløy nord- Nybygg og Gammel del.
Den eldste delen av skolen ble bygget i 1957, nybygget ble oppført i 2011.

Bygning Etasjer Byggeår Bygge-
forskrift(antatt)

Endringer BTA (m2)

Fløy sør 2+loft 1956 1949 2008/09 930,9
Fløy nord 2+loft 1956 1949 2008/09 987,8
Nybygg 3 2011 2007(10?) 516,7
Gammel del 2 1956 1949 1387,9
Gymsal 1 1974 1969 498

2 Bygninggenerelt

Fløy sør bygningsmessige oppgraderinger utført i 2008/09, vesentlig innvendige overflater og
vinduer
Fløy nord Bygningsmessige oppgraderinger utført i 2008/09, vesentlig innvendige overflater, noen
nye rom i underetasje
Nybygg Nyoppført i 2011, sannsynligvis etter byggeforskriften av 2007.
Gammel del Ingen vesentlige oppgraderinger siden byggeåret 1956, kun vedlikehold



Teknisktilstandsvurdering
Ullerål barneskole

Rev.nr.:0

7

21 Grunnogfundament

Fløy sør God tilstand og lite sprekker
Fløy nord God tilstand og lite sprekker
Nybygg God tilstand
Gammel del God tilstand og lite sprekker, merkbar fuktighet i underetasje.

22Bæresystem

Fløy sør Bygget er bygget med plasstøpt betong i underetasjen/ første etasje
Yttervegger er utført med murte blokker type siporex som er pusset utvendig. Ytterveggene står godt
og har få synlige sprekker.
Etasjeskiller er i treverk/bjelkelag. Det bli ikke registret råte i trekonstruksjonene.

Fløy nord Bygget er bygget med plasstøpt betong i underetasjen/ første etasje
Yttervegger er utført med murte blokker type siporex som er pusset utvendig. Ytterveggene står godt
og har få synlige sprekker.
Etasjeskiller er i treverk/bjelkelag. Det bli ikke registret råte i trekonstruksjonene.

Nybygg Bygget er bygget med bæring av stål og hulldekker. God tilstand

Gammel del Bygget er bygget med plasstøpt betong i underetasjen/ første etasje
Yttervegger er utført med murte blokker type siporex som er pusset utvendig. Ytterveggene står godt
og har få synlige sprekker.
Etasjeskiller er i treverk/bjelkelag. Det bli ikke registret råte i trekonstruksjonene. Loftet er ikke
inspisert.

23Yttervegger

Fløy sør Ytterveggene består av malt betong i første etasje og malt puss på siporex i andre
etasje. Fasaden bærer preg av lang tids bruk og sporadisk vedlikehold. Noen vinduer er skiftet ut i
forbindelse med oppgraderingen i 2008. Vinduer som ikke er byttet bør byttes innen 3 år grunnet
varmetap og slitasje. Det er også noen vinduer som er plassert i en brannvegg, her må det gjøres noe
umiddelbart slik at brannsikkerheten ivaretas.

Fløy Nord Ytterveggene består av malt betong i første etasje og malt puss på siporex i andre
etasje. Fasaden bærer preg av lang tids bruk og sporadisk vedlikehold. Noen vinduer er skiftet ut i
forbindelse med oppgraderingen i 2008. Vinduer har begrenset restlevetid.

Nybygg Nytt i 2013. Fasader kledd med sementbaserte fasadeplater.

Gammel del Ytterveggene består av malt betong i første etasje og malt puss på siporex i andre
etasje. Fasaden bærer preg av lang tids bruk og sporadisk vedlikehold. Gamle vinduer ikke byttet
siden bygningen ble bygget. Vinduer har begrenset restlevetid.

24Innervegger

Fløy nord Innervegger er i vesentlig grad oppført i mur/betong, noen lettvegger i bindingsverk med
platekledninger. Overflatene bærer preg av lang tids bruk og sporadisk vedlikehold. Murte/støpte
vegger gir få muligheter for fleksibilitet i forhold til endrede romløsninger.
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Fløy sør/under etg nord Innervegger er i vesentlig grad oppført i mur/betong, noen lettvegger i
bindingsverk med platekledninger. Deler av bygget pusset opp og vegger er malt i forbindelse med
oppgraderingen i 2008, gjelder under/første etasje.
Overflatene på arealer som ikke er oppgradert bærer preg av lang tids bruk og sporadisk vedlikehold.
Murte/støpte vegger gir få muligheter for fleksibilitet i forhold til endrede romløsninger.

Nybygg Nytt i 2013

Gammel del Innervegger er i vesentlig grad oppført i mur/betong, noen lettvegger i bindingsverk med
platekledninger. Overflatene bærer preg av lang tids bruk og sporadisk vedlikehold. Murte/støpte
vegger gir få muligheter for fleksibilitet i forhold til endrede romløsninger.

25Dekker

Fløy sør I første og underetasje er det gulv på grunn. Etasjeskiller er bjelkelag i tre som ligger an
på bærevegger mot korridor. Store deler av overflatene er pusset opp i forbindelse med
oppgraderingen i 2008. Normal slitasje

Fløy nord I første og underetasje er det gulv på grunn. Etasjeskiller er bjelkelag i tre som ligger an
på bærevegger mot korridor. I under/første etasje er store deler av overflatene er pusset opp i
forbindelse med oppgraderingen i 2008. Overflater i andre etasje er slitt og bærer preg av lang tids
bruk. Normal slitasje.

Nybygg Nytt i 2011, normal slitasje.

Gammel del I underetasje er det gulv på grunn og krypkjeller med bjelkelag av tre. Etasjeskiller er
bjelkelag i tre som ligger an på bærevegger mot korridor. Overflater er slitt og bærer preg av lang tids
bruk.

26Yttertak

Fløy sør Takverk av tre, sperretak med åser. Taktro av bord. Kaldt loft for det meste, der det ikke
er innredet ventilasjonsrom. Taket er tekket med shingel, det ble lagt ny shingel i forbindelse med
oppgraderingen i 2008, normal levetid for shingel er 20 til 25 år. Det ble ikke registrert fukt eller
råteskader på loftet. Sett i forhold til alderen så er taket i god stand.

Fløy nord Takverk av tre, sperretak med åser. Taktro av bord. Kaldt loft for det meste, der det ikke
er innredet ventilasjonsrom. Taket er tekket med shingel, det ble lagt ny shingel i forbindelse med
oppgraderingen i 2008, normal levetid for shingel er 20 til 25 år. Det ble ikke registrert fukt eller
råteskader på loftet. Sett i forhold til alderen så er taket i god stand.

Nybygg Taket er utført av hulldekker med mineralullisolasjon med kiler og tekket tak, nytt i 2011.

Gammel del Takverk av tre, sperretak med åser. Taktro av bord. Kaldt loft for det meste, der det ikke
er innredet ventilasjonsrom. Taket er tekket med shingel, det ble lagt ny shingel i forbindelse med
oppgraderingen i 2008, normal levetid for shingel er 20 til 25 år. Det ble ikke registrert fukt eller
råteskader på loftet. Sett i forhold til alderen så er taket i god stand.
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27Fastinventar

Ikke vurdert

3.00VVSgenerelt

Generell status VVS
Varmesentral, plassert i fløy nord
Varmesentralen har blitt oppgradert med fjernvarme. Eksisterende olje- og elektrokjeler er satt ut av
drift.
Ved å demontere og rive gamle og overflødige installasjoner, vil det kunne gi plass til nye kurser,
shuntgrupper, pumper etc. for nye varmeanlegg og varme til nye aggregater i nye fløyer som skal
bygges. Det må ryddes og gjøres en ombygging i eksisterende varmesentral for å gi plass til nye
installasjoner. Teknisk restverdi i varmesentralen kan man se bort ifra i forbindelse ned nye bygg, da
er det mere viktig å få en hensiktsmessig plassering og nye installasjoner uten å måtte ta hensyn til
eksisterende løsninger.
Eksisterende røranlegg i varmesentralen er fra skolen ble bygget i 1956, men vil normalt har lengre
teknisk levetid hvis anlegget har hatt et godt vedlikehold og spesielt lite lekkasjer.
Pumper og automatikk vil ha langt kortere levetid.

Fløy sør – oppgradert i 2008, for å tilfredsstille brukernes behov.
Sanitær-, varme- og ventilasjonsanlegget er oppgradert til en akseptabel standard. Det antas at
føringsveier med røranlegg for både sanitær- og varmeanlegget er beholdt med eksisterende rør med
nytt opplegg til nytt utstyr.
I følge mottatt tabell for prosjekterte luftmengder, burde undervisningsrommene ha et bra inneklima. Vi
registrerer at det har vært en utfordring å finne gode føringsveier for kanaler. Ventilasjonsanlegget gir
liten fleksibilitet for endringer. Aggregatene er plassert på loft og har et akseptabelt nivå for
gjenvinning og automatikk. Installert under ombygging i 2009.
VVS anlegget har i fløy sør en normal god standard ut fra det som er mulig å få til i et gammel bygg
med noen gamle og nye installasjoner, og med vanskelige føringsveier.
VVS anlegget i fløy sør har en antatt gjenværende teknisk levetid på ca. 15 år.

Fløy nord – oppgradert i 2008, for å tilfredsstille brukernes behov.
Sanitær-, varme- og ventilasjonsanlegget er oppgradert til en akseptabel standard. Det antas at
føringsveier med røranlegg for både sanitær- og varmeanlegget er beholdt med eksisterende rør med
nytt opplegg til nytt utstyr.
I følge mottatt tabell for prosjekterte luftmengder, burde undervisningsrommene ha et bra inneklima. Vi
registrerer at det har vært en utfordring å finne gode føringsveier for kanaler. Her er plassen over
himlingene blitt for liten enkelte steder til å fullføre planlagte kryssinger av kanaler.
Ventilasjonsanlegget gir liten fleksibilitet for endringer. Aggregatene er plassert på loft og har et
akseptabelt nivå for gjenvinning og automatikk. Installert under ombygging i 2008.
VVS anlegget har i fløy nord en normal god standard ut fra det som er mulig å få til i et gammel bygg
med noen gamle og nye installasjoner, og med vanskelige himlings høyder.
VVS anlegget i fløy sør har en antatt gjenværende teknisk levetid på ca. 15 år.

Nybygg – nye installasjoner fra 2013. Dette er et nytt bygg, og vi har ikke gjort tilstandsvurderinger av
dette bygget.
Teknisk rom med ventilasjonsaggregatet for nybygget er plassert på loft i fløy nord, helt inntil
nybygget.
Nybygget får varme fra varmesentralen som også ligger i fløy nord inntil nybygget.

Gammel del – gjennomgående eldre utrangerte VVS installasjoner fra 1956, med noe utskifting
underveis. Spesielt ventilasjonsanlegget dekker ikke dagen krav.
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4.00Elkraftgenerelt
Generell status elektro
Fløy sør – oppgradering av hele elektrisk installasjon i 2008, for å tilfredsstille brukernes behov.
Fløy nord – består av en kombinasjon av installasjoner opprinnelig fra 1956, med noe oppgradering
ca. 1995 og 2009.
Nybygg – nye og moderne installasjoner fra 2013. Med bakgrunn av at dette er et nytt bygg er det
ikke gjort tilstandsvurderinger av denne byggdelen.
Gammel del – gjennomgående eldre utrangerte installasjoner fra 1956, med noe utskifter underveis.

411Føringsveierfor kabelsystemer
Fløy sør
For kabelfremføring er det benyttet en kombinasjon av kabelstiger og rør over systemhimling samt
åpent forlegning på vegg.
Det er utforende å få plass til nye hensiktsmessig og strukturerte føringsveier ved en rehabilitering av
bygget. Dette på grunn av lave takhøyde.
Fløy nord og Gammel del
For kabelfremføring er det benyttet rør over fast himling samt åpent forlegning på vegg. Det er ikke
plass til nye føringsveier ved en rehabilitering av bygget, pga. lav takhøyde.

412Systemfor jording
Jordingsanlegget er fra byggets oppførelse i 1956 og oppgradering av fløy sør i 2009. Det er ikke
tilfredsstillende utjevningsforbindelser mellom jordskinne til kabelbroer, ventilasjonskanaler, rør etc.

422Høyspenningsanlegg- nettstasjon
Skolen får i dag tilførsel fra frittstående nettstasjon, som er plasser ute i skolegård vest for fløy nord.
Spenningssystem 230V IT.

432Systemerfor hovedfordeling
Hovedfordelingen er plassert i korridor i fløy sør, plan 1. Og er utført som stålplateskap montert rett på
vegg, og ikke i egen branncelle med brannbegrensede vegger. Korridoren er å anse som rømningsvei.
Fordelingen er fra fløy sør ble oppgradert i 2009. Den virker å tilfredsstille gjeldende krav til forskrifter
og har plass til utvidelse av avganger. Kapasitet er ikke vurdert.
Spenningssystem 230V IT.

433Systemerfor underfordelinger
Underfordeling i Fløy nord er av nyere dato og er plassert i egen branncelle. Den virker å tilfredsstille
gjeldende krav til forskrifter og har plass til utvidelse av avganger. Kapasitet er ikke vurdert.
Det er høy temperatur i rommet fordi varmeutvikling fra elektrotavlen og trafo ikke er ventilert ut.
I Fløy nord og Gammel del er det lokale små innfelte sikringsskap med automatsikringer.

442Belysningsutstyr
Fløy sør
Belysningsutstyret er relativt energieffekt og har god avskjerming, med gjennomgående tilstrekkelig
lysnivå i h. t. retningslinjene i publikasjonene fra "Selskapet for Lyskultur". I plan 1 styres lyset med
bevegelsesdetektor, mens det i øvrige arealer styres lyset manuelt med bryter.

Fløy nord
Belysningsutstyret er lite energieffekt og avskjermingen er ikke tilfredsstillende etter dagens krav, men
det er gjennomgående tilstrekkelig lysnivå i h. t. retningslinjene i publikasjonene fra "Selskapet for
Lyskultur". Lyset styres manuelt med bryter.

Gammel del
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Bygningsdelen har eldre belysningsutstyr som ikke holder dagens standard med tanke på
belysningskvaliteter og energiøkonomisering. Lysanlegget er ikke i h. t. retningslinjene i
publikasjonene fra "Selskapet for Lyskultur". Lyset styres manuelt med bryter.

443Nødlysutstyr
Fløy sør og nord
Desentralisert nødlyssystem med batteri i hver armatur har LED som lyskilde av nyere dato, hvor
spenningsmatingen skjer via brannalarmanlegget. Nødlysarmaturene har sentral overvåking via
brannalarmanlegget. Nødlyssystemet har behov for en faglig gjennomgang for å tilpasses
forskriftsmessig merking og belysning av rømningsvei.
Fløy nord
Desentralisert nødlyssystem med batteri i hver armatur, med LED som lyskilde. Ingen sentral
overvåking av nødlysaramturene. Det er montert utgangsmarkeringslys i rømningsveier, ledelys i
rømningsveier og noen klasserom. Nødlyssystemet har behov for en faglig gjennomgang for å
tilpasses forskriftsmessig merking og belysning av rømningsvei.

Gammel del
Denne bygningsdelen har ikke installert nødlyssystem.

434Driftstekniskeinstallasjoner
Fløy sør
Kabelopplegg for stikkontakter og lys er fra byggets oppgradering i 2009, og er tilpasset brukernes
behov fra den gangen. I undervisningsrom er installasjonene utført med brystningskanaler på
yttervegg, hvor uttak for 230V og data er plassert. Det er romslig med 230V uttak i
undervisningsrommene. Installasjonene er lite fleksible og fremtidsrettet m.h.t. endret bruk og endrede
romløsninger.
Fløy nord
Kabelopplegg for stikkontakter og lys er fra byggets oppførelse på 1956 og med noe oppgradering i i
1995 og 2009. Enkelte av kursene har lite kapasitet og sikringer overbelastes stadig ifølge vaktmester.
Installasjonene er ikke fleksible og fremtidsrettet m.h.t. endret bruk og endrede romløsninger.
Gammel del
Kabelopplegg for stikkontakter og lys er fra byggets oppførelse på 1956 og med noe sporadiske
utskifter underveis. De enkelte kursene har lite kapasitet og sikringer overbelastes stadig ifølge
vaktmester. Installasjonene er utrangert, og er ikke fleksible og fremtidsrettet m.h.t. endret bruk og
endrede romløsninger.
Kursopplegg for ventilasjonstekniske anlegg og i varmesentral er fra byggets oppførelse i 1956 og
tilpasset nye aggregater og komponenter som er kommet til underveis.

50Teleogautomatiseringgenerelt

515Telefordelinger
Telefordelinger for data og IKT er generelt plassert i korridor og underordnede rom, uten en
gjennomgående struktur. Det er benyttet vegg monterte skap med innmonterte 19“ rack, med
begrenset plass for utvidelse. Flere av rommene/skapene er ikke avlåst.
Pga. mangel på dokumentasjon er det vanskelig å forutsi hvilke sambandsklasse som er benyttet ved
etableringer av telefordelinger og kabelinstallasjon for IKT.

521Kablingfor IKT
Fløy sør
I klasserom er installert doble uttak for tele/data med RJ-45 uttak i brystningskanal.
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Det ble ikke registrert trådløse sendere (WIFI) i bygget under befaringen.

Fløy nor d
I klasserom, plan 1, er installert doble uttak for tele/data med RJ-45 uttak i brystningskanal. I plan er
det lite utbredt uttak for tele/data.
Det er trådløse sendere (WIFI) i de fleste undervisningsrom og spesialrom. Kabling til disse er utført
som åpen installasjon til nærmeste telefordeling/rack.
Det ble ikke registrert trådløse sendere (WIFI) i bygget under befaringen.

Gammel del
Det er kun et fåtall tele/data med RJ-45 uttak i undervisningsrommene.
Det ble ikke registrert trådløse sendere (WIFI) i bygget under befaringen.

542Brannalarm
Brannalarmsentral er plassert i vindfang/inngang mot nord. Sentralen adresserbar og to sløyfer er
brukt for røykdetektorer og nødlys. Sentralen er ca. to gammel, og er utbyggbar med to sløyfekort til.

Fløy sør og nord
Heldekkende adresserbart brannalarmanlegg med ringeklokker i hele bygningsdelen. Etablert ved
oppgradering i 2009.

Gammel del
I dette bygget er det kun manuelle brannmeldere og ringeklokker. Ingen røykdetektorer er montert.

56Automatisering
Bygget har ikke sentral driftskontroll system.
Fløy sør og nord
Av automatisering er det kun lokal automatikk for ventilasjon og varmesentral i tekniske rom.
Automatikken og regulatorer er gjennomgående fra når ventilasjonsaggregatene ble installert – 2006 -
2009, og har varierende mulighet for tilkopling mot sentral driftskontroll.
Automatikken og regulatorer i varmesentral er gjennomgående fra bygget ble oppført. Ny kundesentral
i forbindelse med tilknytning til fjernvarme.
Varme og ventilasjon i fløy sør styres i undervisningsrom med felles temperatur/CO2-føler. For
ventilasjon er det behovsstyring med VAV.
Gammel del
Denne bygningsdelen har ingen automatikk for VVS-installasjoner.

3 Kategoriseringogtilpasningsdyktighet

3.1Kategorisering

Den tekniske gjennomgangen beskriver nødvendig tiltak for å ivareta bygget i et langsiktig
perspektiv.
Det er følgende muligheter:

� Enklere tekniske utbedringer.
� Lett ombygging.
� Middels ombygging.
� Omfattende ombygging, kun bæresystemet beholdes.
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� Anbefales revet/sanert/solgt.

3.2 Tilstandsgrad

For bygningene oppgis det en overordnet tilstandsgrad. Tabellen nedunder angir referansenivået som
er lagt til grunn når man angir tilstandsgraden etter NS3424:2012

Tilstandsgrad Referansenivå Enkel oppsummering
TG 0: Ingen avvik Ingen mangler. Meget god

teknisk tilstand. Stort
sett nye anlegg uten feil.

TG 1: Mindre og moderate avvik Noen feil eller mangler.
Tilfredsstillende tilstand.

TG 2: Vesentlige feil Middels store feil eller mangler.
Utilfredsstillende
tilstand

TG 3: Stort eller alvorlig avvik Store feil eller mangler. Dårlig
tilstand

3.3Tilpasningsdyktighet

Med bygningsmessig tilpasningsdyktighet menes egenskaper skolebygningene har til å endre
planløsning, endre bruk til annen funksjon eller mulighet til utvidelse. Vi klassifiserer
tilpasningsdyktighet på følgende måte:

Vurderings kriterie Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Lastkapasiet Lastkapasitet ikke

kontrollert. Antatt
bygget etter TEK
97 eller TEK 10.
Mest trolig små
muligheter for økt
belastning.

Lastkapasitet
ikke
kontrollert. Antatt
bygget etter TEK
97 eller TEK 10.
Mest trolig små
muligheter for økt
belastning.

Lastkapasitet
ikke
kontrollert,
vanskelig å
vurdere. Mest
trolig små
muligheter for økt
belastning,
forsterkninger må
utføres.

Lastkapasitet
ikke
kontrollert,
vanskelig å
vurdere. Mest
trolig ingen
muligheter for økt
belastning.

Spennvidder og
bærende vegger

Åpne arealer og
store
spennvidder.
Redusert bruk av
indre
bærevegger.

Dels åpne
arealer.
Deler av bygget
med store
spennvidder med
integrerte søyler.
Redusert bruk av
indre
bærevegger.

Mindre åpne
flater.
Små spennvidder
og sekundær
bæring. Bruk av
bærende
innervegger

Små
spennvidder.
Tett mellom
bærende
elementer. Stor
bruk av bærende
innervegger, små
rom.

Dekkehøyder(netto) 3,5 m eller mer.
God plass for
føringer.

3,5 m eller mer.
God plass for
føringer.

Mindre enn 3,5
m.
Redusert plass
for
føringer.
Nedsenkede

Mindre enn 3,0
m.
Liten plass for
føringer.
Nedsenkede
områder må
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områder må
benyttes

benyttes

Tilpasning tekniske
installasjoner

Lett tilgjengelig
og
mulighet for
utskiftning/tilpasni
ng og føringsveier

Delvis tilgjengelig
og mulighet for
utskiftning/
tilpasning og
føringsveier

Vanskelig med
utskiftning/
tilpasning og
føringsveier uten
store inngrep

Umulig eller
svært
vanskelig med
utskiftning/
tilpasning uten
store inngrep.

Typiske bygg Bygg fra 1990-
tallet - 2013

Bygg fra 1990-
tallet - 2013

Bygg fra 1890 –
1920. Bygg fra
1970 – 1980
tallet

Bygg fra 1930 –
1960 tallet. Bygg
fra 1890 – 1920.

3.4Utførelseogkravtil TEK10

Det er pr. i dag Plan- og bygningsloven av 2010, herunder teknisk forskrift av 2010 (TEK 10) som
stiller krav til nye bygg og arbeider i eksisterende bygg. For eksisterende bygg kan det være
vanskelig og ikke økonomisk forsvarlig å innfri kravene til TEK 10.
I et langsiktig perspektiv vil skoleanlegget/bygningene oppgraderes til, eller måtte tilnærme seg
fremtidige forskrifter

Krav TEK 10 Oppgradering og vesentlig kvalitet generelt ved
bygningsmassen

Helse- og miljøfarlige stoffer
TEK10, § 9-2

Antatt OK

Konstruksjonssikkerhet
TEK10, § 10-2
(Dimensjonerings- og laststandard
NS-EN-1990 og 1991)

Nybygg, antatt OK
Eldre bygninger ikke OK, må kontrolleres

Sikkerhet ved brann
TEK10, §11
(ref. forskrift om brannforebyggende
tiltak og tilsyn-FOBTOT)

Denne tilstandsvurderingen har ikke fokusert på
brannsikkerheten. Det ble observert noen tilfeller
som bør sjekkes opp av byggets eier; El-Tavle i
antatt rømningsvei, ikke klassifisert vindu i
yttervegg som er definert som brannskille.
Ventilasjonskanaler brannspjell oa

Krav om universell utforming
TEK10, § 12-1

Det er ikke utført noen konkret vurdering av UU.
Utifra observasjoner ved befaringen så er det
vesentlige avvik fra dagens forskrift i de
bygninger som ikke er oppgradert. Det er også
noen avvik i oppgraderte bygg. Må vurderes ved
en egen spesifikk befaring.

Ventilasjon i byggverk for
publikum og arbeidsbygning
TEK10, § 13-3

I nybygg og bygg hvor det er gjennomført
oppgraderinger i 2008 ants det at ventilasjonen
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er tilnærmet kravet. I bygninger som ikke er
oppgradert er det ikke tilfredsstillende ventilasjon

Radon
TEK10, § 13-5

Det er målt høye radon verdier i områder av
underetasjer.

Lydisolasjon og romakustikk
TEK10, § 13-7 og 8

Antatt OK, det er ikke utført konkrete vurderinger
av dette forholdet.

Energieffektivitet
TEK10, § 14-2 til 5

Må vurderes bygning for bygning
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TOMTEGRENSE

Idag er Ullerål skole plassert i 
den nordlige delen av tomten.

Hov ungdomsskole ligger i den 
østlige delen av tomten.
 

ANKOMST

Ullerål Skole har ankomst fra 
bussholdeplass i nord og parkering 
i nord og nordøst.

Hov ungdomskole ligger i enden 
av en blindvei fra sør. Det 
finnes også en sørøstlig sti fra 
bussholdeplassen.

NATUROMRÅDE
 
Begge skoler grenser till store 
skogområder. Hov ungdmsskole ligger 
i direkte kontakt med naturen 
og Ullerål skole har en bilvei 
imellom.

KONTEXTANALYSE

Hov 
skole

Ullerål 
skole
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TERRENG

Ullerål skole ligger på en tomt med 
ca 3 meter terrengforskjell, med 
laveste punkt i sørøst. 

Hov ungdomsskole ligger på et platå 
med bratte skråninger i nord, øst 
og sør. Skråningen egner seg ikke 
for bebyggelse. 

Oppe på platået er det en 
terrengforskjell på ca 3 meter. 

BEBYGGELSE

Området er dominert av enfamilie 
to-etasjes boliger.

SOLFORHOLD

Ullerål skole har gode solforhold 
morgen, middag og ettermiddag. Det 
er ingen høye skyggende nabobygg 
og høydedrag ligger mot nord.

Hov skole har en høy beliggenhet 
uten skyggende nabobygg, men er 
omkranset av tett skog.

KONTEXTANALYS

x131

x120

x88

x125

x85

x105
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Nybygg

F
lø
y
s
ø
r

F
lø
y
n
o
rd

Gam m el delRives

Gymsal
Rives

Nybygg
Totalt 872 m 2

Ledelse og Personal: 677 m 2

Støttefunktioner: 84 m 2

Elevgarderober: 111 m 2

Fløy Nord og Fløy Sør
Totalt 2240 m 2

Trinnareal: 4x560 m 2

Tomannsbolig
Rives
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ULLERÅL BARNESKOLE
OPGAVE

ALTERNATI V 1 ( A, B)

NYBYGG STÅR OG RESTEN RI VES.

ALTERNATI V 2 ( A, B)

NYBYGG OG FLØY NORD-SØR STÅR,
RESTEN RI VES.

Vol umstudi er basert på
bruttoareal behov for en
3 paral l el l skol e, anal yse
av kontekst og anal yse av
eksi sterende bygni nger.

TRI NNAREAL

SFO

SPESI ALI SERT LÆRINGSAREAL

LEDELSE OG PERSONAL

FELLESAREAL

STØTTEFUNKSJ ONER

I NNFØRINGSGRUPPE

FLERBRUKSHALL

TOTAL

3920 m2

182 m2

1134 m2

197 m2

252 m2

133 m2

300 m2

1890 m2

8008 m2

1680 m2

182 m2

1134 m2

197 m2

252 m2

133 m2

300 m2

1890 m2

5768 m2
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TRINNAREAL

SFO 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

ULLERÅL 
ALTERNATIV 1A

+ 
2-3 etasjer høy

Rikelig med dagslys inn i klasserommene

Sørvendt uterom

Vindfang

Samlende fellesfunksjoner i ryggen 

-
Flerbrukshall ikke integrert

Innføringsgruppe med fellesfunksjoner
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TRINNAREAL

SFO 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

ULLERÅL 
ALTERNATIV 1B

+ 
2-3 etasjer høy

Rikelig med dagslys inn i klasserommene

Varierte uterom

Vindfang

Flerbrukshall nær Hov skole

Skjermet parkeringsplass mot nordøst

Gode størrelser i gatebildet

-
Relativt stort fotavtrykk
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TRINNAREAL

SFO 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

ULLERÅL 
ALTERNATIV 2A

+ 
2 etasjer, innenfor reguleringsplan

Skjermet intimt gårdsrom

Fellsesfunktioner i midten

Flerbrukshall mot den store utearealen

Mulig egen ankomst til Flerbrukshall

- 

Lange korridorer

Relativt stort fotavtrykk

Skygger før ettermiddagssolen
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TRINNAREAL

SFO 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

ULLERÅL 
ALTERNATIV 2B

+ 
Skjermet skolegård åpen mot syd

SFO og Fellesområden sentralt

Garderobe til Flerbrukshall “mørkt hjørne”

Høyeste i nord

-
4 etasjer 

Lang passasje gjennom læringsarealer

Eksponert skolegård
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HOV UNGDOMSSKOLE
OPGAVE

Volumstudier basert på 
bruttoarealbehov for en 
4 parallell skole og analyse 
av kontekst.

TRINNAREAL

FORSTERKET AVDELNING 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

TOTAL 

2380  m2

216 m2

1092 m2

672 m2

210 m2 

182 m2

238 m2

1890 m2

6880 m2

ALTERNATIV (A,B,C)

ALLT RIVES.
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HOV
A
 

TRINNAREAL

FORSTERKET AVDELNING 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

+ 
Lite fotavtrykk

Stor skolegård mot sør

Inventerende fra både sti og vei

Nedtrapping mot sørøst

God utsikt

Følger terrenget i lengderetningen

Åpen idrettsplass i vest

-
5 etasjer
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HOV
B
 

TRINNAREAL

FORSTERKET AVDELNING 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

+ 
2-4 etasjer 

Inviterende adkomst fra både sti og vei

Vindfang

Fellesfunksjoner i sentrum

-
Stort fotavtrykk

Oppdelt skolegård
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HOV
C
 

TRINNAREAL

FORSTERKET AVDELNING 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL 

LEDELSE OG PERSONAL 

FELLESAREAL 

STØTTEFUNKSJONER 

INNFØRINGSGRUPPE 

FLERBRUKSHALL

+ 
2-3 etasjer

Godt dagslys i klasserommene

Inviterende adkomst fra både sti og vei

Felles adkomstareal med flerbrukshall

Åpen idrettsplass i sørvest

-
Lange korridorer gjennom læringsarealer

Eksponert uterom

S P I N N  A R K I T E K T E R
SP.atial IN.telligence N.orway

ULLERÅL BARNESKOLE & HOV UNGDOMSSKOLE | Volumstudie | 03.11.2015
SPINN Arkitekter AS, Rådhusgata 4, 0151 Oslo, Tlf 47 28 07 70, Email: post@spinnark.no, www.spinnark.no, Org. nr. 998 341 914 MVA15



Vurdering av pedagogisk kvalitet i alternative løsninger for skolebygg ved 

Ullerål skole 

 

Dato: 22. februar 2016 

Vurdert av: Beate Aske Løtveit, Norconsult AS 
 

 

Ringerike kommune ved avdelingen for Skole og kultur/Samfunn Utbygging, har i forbindelse 

med skolebyggprosjektet ved Hønefoss Sør utarbeidet et rom- og funksjonsprogram som 

inneholder beskrivelse av «Pedagogiske føringer», arealdisponering og funksjonsbeskrivelser. 

Det er naturlig at disse føringene og kvalitetene også legges til grunn for planlegging og 

arkitektonisk utforming av skolebygg i Hønefoss Nord. Slik kan elevene i kommunen sikres lik 

kvalitet i den pedagogiske praksisen. Nedenfor er sentrale føringer beskrevet. Videre er det 

gjort en vurdering av om disse føringene eller kvalitetene kan realiseres i eksisterende 

skoleanlegg for henholdsvis Hov og Ullerål. 

 

Alternativ 1 

Eksisterende administrasjonsbygg beholdes (oppført i 2012). Gammel fløy og fløy nord/sør rives 

og erstattes med nybygg. (Referanse: Tidligfasekalkyle – Ullerål Skole og flerbrukshall, 

FAVEO:2015)  

 

Føringer knyttet til pedagogisk funksjonalitet Kan 

realiseres 

innenfor 

eksisterende 

bygg  

Kan gjennom 

moderate 

ombygginger 

realiseres.  

Kan ikke 

realiseres 

uten større 

og kostbare 

ombygginger 

Generelle læringsarealer 

Elevene skal organiseres i trinn. Trinnet skal ha et felles 

trinnområde bestående av rom og funksjoner utformet som 

fleksible og varierte læringsmiljøer. Det vil si rom i ulik 

størrelse, muligheter for å åpne opp mellom rom, kunne endre 

funksjonen og møblere for variert pedagogisk praksis. 

 

  X 

  

Spesialrom 

Endringer i fagenes egenart og fokus på tverrfaglighet (for 

eksempel kunst og håndverk, teknologi og design, naturfag) 

 

  X 

  



legger føringer for samlokalisering av funksjonene, samt en 

større integrering av rom og funksjoner. Innebærer nærhet og 

muligheter for å åpne opp mellom rom, samt at funksjonen bør 

utformes i tråd med nasjonale føringer og framtidsrettede 

lærings- og arbeidsprosesser. 

Samlingsrom/fellesareal – «Skolens hjerte» 

Skolen spiller en sentral rolle i elevenes faglige, sosiale og 

emosjonelle rolle. Dette vektlegges i stadig større grad (jf. 

Ludvigsenutvalget 2015). Etablering av arenaer for faglige, 

sosiale og kulturelle fellesarrangementer ses på som miljø- og 

trivselsbyggende, samt forebyggende for utenforskap og 

fremmedgjøring. 

 

  X 

  

 Elevinngang og garderober 

Enkle logistikk- og bevegelsesmønstre i skoleanlegget 

innebærer at elevene raskt kommer utenfra, via garderobe, til 

sine trinnarealer. 

 

  X 

  

Teamsamarbeid og lærerarbeidsplasser 

Lærere skal organiseres i trinnteam som skal være «tett-på» 

elevene og samarbeide om elevenes læring. Det innebærer 

utforming av lærerarbeidsplasser som både gir rom for 

individuelt arbeid, samarbeid på trinn, nærhet til administrasjon 

og andre team. 

 

  X 

  

Normen for arbeidsplasser  

Gjeldende norm er 6 m
2
 per arbeidsplass. Denne bør oppfylles 

for å få det lokale arbeidstilsynets godkjenning av 

nybygg/rehabilitering av bygg. 

 

  X 

  

 Administrasjon og ledelse 

Disse arealene skal plasseres sentralt, med nærhet til 

lærernes teamrom, samt være lett tilgjengelig for besøkende 

og eksterne samarbeidspartnere. 

 

  X 

  

Arealeffektivitet 

Nye skoler har en annen arealdisponering enn tradisjonelle 

skolebygg. Det innebærer for eksempel at nye skoleanlegg 

har: 

 Mindre rent trafikkareal – gang og korridorer. 

 Økt areal til generelle læringsarealer og garderober 

 

  X 

  



 Redusert areal til enkelte spesialrom 

 Tilrettelegging for sambruk og flerbruk av funksjoner 

Trygge skoler 

 Vektlegging av terrorforebyggende og terrorsikre 

arealer. 

 Ingen mobbesoner 

 

  X 

  

Tilrettelegging for miljørettede helsevern i skoler 

Innebærer for eksempel funksjonelle løsninger for bruk av 

innesko slik at både inneklima, samt at kostnader til renhold og 

vedlikehold er minimale. 

 

  X 

  

 

 

Alternativ 2 

Eksisterende administrasjonsbygg beholdes. Gammel fløy rives og det oppføres en ny 

skolebygning. Nybygg iht. TEK10, tilfredsstiller energikrav tilsvarende «lavenergi». Fløy Nord og 

Fløy Sør beholdes og totalrehabiliteres. (Referanse: Tidligfasekalkyle – Ullerål Skole og 

flerbrukshall, FAVEO:2015)  

 

 

Føringer knyttet til pedagogisk funksjonalitet kan realiseres i 
eksisterende arealer eller i nybygg. 
 

 

Ja 

 

Delvis  

 

Nei 

Generelle læringsarealer 

Elevene skal organiseres i trinn. Trinnet skal ha et felles 

trinnområde bestående av rom og funksjoner utformet som 

fleksible og varierte læringsmiljøer. Det vil si rom i ulik 

størrelse, muligheter for å åpne opp mellom rom, kunne 

endre funksjonen og møblere for variert pedagogisk praksis. 

  

  X 

 

Spesialrom 

Endringer i fagenes egenart og fokus på tverrfaglighet (for 

eksempel kunst og håndverk, teknologi og design, naturfag) 

legger føringer for samlokalisering av funksjonene, samt en 

større integrering av rom og funksjoner. Innebærer nærhet 

og muligheter for å åpne opp mellom rom, samt at 

funksjonen bør utformes i tråd med nasjonale føringer og 

framtidsrettede lærings- og arbeidsprosesser. 

 

 X 

  

  



Samlingsrom/fellesareal – «Skolens hjerte» 

Skolen spiller en sentral rolle i elevenes faglige, sosiale og 

emosjonelle rolle. Dette vektlegges i stadig større grad (jf. 

Ludvigsenutvalget 2015). Etablering av arenaer for faglige, 

sosiale og kulturelle fellesarrangementer ses på som miljø- 

og trivselsbyggende, samt forebyggende for utenforskap og 

fremmedgjøring.  

 

  X 

  

 Elevinngang og garderober 

Enkle logistikk- og bevegelsesmønstre i skoleanlegget 

innebærer at elevene raskt kommer utenfra, via garderobe, 

til sine trinnarealer. 

 

  

 

  X 

Deler av 

trinnareal 

plasseres i 

eksisterende 

fløyer og 

garderober 

må bygges 

om. 

 

 

Teamsamarbeid og lærerarbeidsplasser 

Lærere skal organiseres i trinnteam som skal være «tett-på» 

elevene og samarbeide om elevenes læring. Det innebærer 

utforming av lærerarbeidsplasser som både gir rom for 

individuelt arbeid, samarbeid på trinn, nærhet til 

administrasjon og andre team. 

 

   

 

  X 

 

Normen for arbeidsplasser  

Gjeldende norm er 6 m
2
 per arbeidsplass. Denne bør 

oppfylles for å få det lokale arbeidstilsynets godkjenning av 

nybygg/rehabilitering av bygg. 

 

  X 

  

 Administrasjon og ledelse 

Disse arealene skal plasseres sentralt, med nærhet til 

lærernes teamrom, samt være lett tilgjengelig for besøkende 

og eksterne samarbeidspartnere. 

 

  X 

  

Arealeffektivitet 

Nye skoler har en annen arealdisponering enn tradisjonelle 

skolebygg. Det innebærer for eksempel at nye skoleanlegg 

har: 

 Mindre rent trafikkareal – gang og korridorer. 

 Økt areal til generelle læringsarealer og garderober 

  

 X 

 

   



 Redusert areal til enkelte spesialrom 

 Tilrettelegging for sambruk og flerbruk av funksjoner 

Trygge skoler 

 Vektlegging av terrorforebyggende og terrorsikre 

arealer. 

 Ingen mobbesoner 

  

  X 

 

Tilrettelegging for miljørettede helsevern i skoler 

Innebærer for eksempel funksjonelle løsninger for bruk av 

innesko slik at både inneklima, samt at kostnader til renhold 

og vedlikehold er minimale. 

  

  X 

 

 



06.11.2015

Bruttoareal(BTA): 3797 m2 6106 m2 877 m2 2500 m2 12000m2 9483 m2

9,6 1,4 3,9 14,9

Prisdatomars2015 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2

1 Felleskostnader 197444 52 14857302 2433 145782 166 4 037250 1615 403200 34 19640979 2071

2 Bygning 2 468050 650 62195716 10186 612020 698 22437500 8975 0 0 87713286 9250

3 VVS 0 0 17249450 2825 350800 400 4 337500 1735 0 0 21937750 2313

4 Elektro 0 0 11479280 1880 131550 150 2 825000 1130 0 0 14435830 1522

5 Tele-ogkommunikasjon 0 0 5 190100 850 35080 40 1 375000 550 0 0 6 600180 696

6 Andreinstallasjoner 0 0 793780 130 43850 50 437500 175 0 0 1 275130 134

7 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 6 720000 560 6 720000 709

SUM1 - 7 - Entreprisekostnad 2 665000 702 111766000 18304 1 319000 1504 35450000 14180 7 123000 594 158323000 16695

8 Generellkostnader(prosjekteringm.m.) 302773 80 22210655 3 738 321247 366 6 265282 2 506 1 236269 103 30336225 3199

9 Spesiellkostnader(mva) 833329 219 48272223 7906 550378 628 12908918 5164 2 161270 180 64726117 6825

RMReserverog marginger(85%sannsylighet) 646187 170 30982309 5074 372406 425 9 286114 3714 1 788492 149 43075508 4542

TOTALSUM1 - 9 - RMProsjektkostnadinkl. mva 4 450000 1171 213230000 35022 2 560000 2923 63910000 25564 12310000 1026 296460000 31262

Det er gjort en vurderingavde vesentligsteusikkerhetenei prosjektet:

Dette omfatter:

- Markedsituasjon

- Vektleggingavkvaliteti tildelingskriterier

- Ukjentetomteforhold

- Prosjektløsningen

- Anbudsmaterialet/ ansvarsdeling

- Prosjektadministrasjonensholdningerogkompetanse

- Prosjekterendeskompetanseogsamarbeid

Kalkylenhar prisdatopr. november2015.

Grunnlagetfor kalkylener arealprogramutarbeidetavNorconsult(gjelderskolebygningen).

Forutsattflerbrukshallpå ca.2500m2 BTA.Usikkerhetknyttet til arealprogram- må spesifiseresi den videreplanleggingen.

Det er ikkeinkludert prisstigningfrem til byggestart/ byggeperiode.

Det er ikketatt med kostnaderfor evt. provisoriskeundervisningslokaleri byggeperioden.

Generellekommentarer:

Forutsatt635elever- m2/elev

Eks.adm.fløyRiving
eks.skoleoggymsal

Flerbrukshall Utendørs SUMNybygg

Alternativ1 - UllerålSkole
foreløpig04.11.2015

Usikkerhet:

NyeUllerål skole



06.11.2015

Bruttoareal(BTA): 1900 m2 4586 m2 877 m2 1897 m2 2500 m2 12000m2 9860 m2

7,2 1,4 3,0 3,9 15,5

Prisdatomars2015 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2 SUM kr/m2

1 Felleskostnader 98800 52 11158097 2433 82638 94 2 398946 1265 4 082250 1633 403200 34 18223931 1848

2 Bygning 1 235000 650 46710083 10186 612020 698 12567625 6625 22437500 8975 0 0 83562228 8475

3 VVS 0 0 12954642 2825 0 0 3 054170 1610 4 587500 1835 0 0 20596312 2089

4 1184459,26 0 0 8 621142 1880 131550 150 3 566360 1880 2 825000 1130 0 0 15144052 1536

5 Tele-ogkommunikasjon 0 0 3 897857 850 35080 40 1 612450 850 1 375000 550 0 0 6 920387 702

6 Andreinstallasjoner 0 0 596143 130 43850 50 94850 50 437500 175 0 0 1 172343 119

7 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 720000 560 6 720000 682

SUM 1 - 7 - Entreprisekostnad 1 334000 702 83938000 18304 905000 1032 23294000 12280 35745000 14298 7 123000 594 152339000 15451

8 Generellkostnader(prosjekteringm.m.) 151506 80 16680594 3 738 290615 331 4 893673 2 580 6 287112 2 515 1 236269 103 29539769 2996

9 Spesiellkostnader(mva) 417005 219 36253288 7906 425562 485 11062235 5831 12997570 5199 2 161270 180 63316929 6422

RMReserverogmarginger(85%sannsylighet) 323427 170 23268220 5074 275600 314 7 849982 4138 9 355046 3742 1 788492 149 42860766 4347

TOTALSUM 1 - 9 - RMProsjektkostnadinkl. mva 2 230000 1171 160140000 35022 1 900000 2163 47100000 24829 64380000 25754 12310000 1026 288060000 29216

Deter gjort en vurderingavde vesentligsteusikkerhetenei prosjektet:

Dette omfatter:

- Markedsituasjon

- Vektleggingavkvalitet i tildelingskriterier

- Ukjentetomteforhold

- Prosjektløsningen,usikkerhetvedombygging

- Usikkerhetvedombygging

- Anbudsmaterialet/ ansvarsdeling

- Prosjektadministrasjonensholdningerogkompetanse

- Prosjekterendeskompetanseogsamarbeid

Kalkylenhar prisdatopr. november2015.

Grunnlagetfor kalkylener arealprogramutarbeidetav Norconsult(gjelderskolebygningen).

Forutsattflerbrukshallpåca.2500m2 BTA.Usikkerhetknyttet til arealprogram- måspesifiseresi denvidereplanleggingen.

Deter ikkeinkludert prisstigningfrem til byggestart/ byggeperiode.

Deter ikketatt medkostnaderfor evt. provisoriskeundervisningslokaleri byggeperioden.

Usikkerhet:

Generellekommentarer:

Forutsatt635elever- m2/elev

Alternativ2 - UllerålSkole
foreløpig04.11.2015

NyeUllerål skole

Riving
skoleoggymsal

Nybygg Eks.adm.fløy Ombygging
fløy nord/sør

Flerbrukshall Utendørs SUM



AS Bygganalyse Rådgivende ingeniører i byggøkonomi

ASBygganalyse
Oslo: Skien: Sandefjord: Bankkonto: 5001 06 73698
Drammensveien 147B, 0277 OSLO Byfogd Paus gate 10, 3717 SKIEN Solløkkasvingen 12, 3233 Sandefjord Foretaksnr: 940 922 410
Tlf22 12 92 30 - Fax 22 12 92 40 Tlf905 31 823 Tlf901 32 942 e-mail:
post@bygganalyse.no

Faveoprosjektledelse
Storgata38
3101Tønsberg

Att: Kristin Borander 06.november2015

Tidligfasekalkyle– UllerålSkoleog flerbrukshall

Grunnlagetfor kalkylener teknisktilstandsvurderingaveksisterendebygningerutarbeidetavFaveo,
arealprogramutarbeidetavNorconsult,samtavklaringergjort underveismedoppdragsgiver.

Deter utarbeidetkalkylerfor følgendealternativer:

Alternativ1: Eks.administrasjonsbyggbeholdes(oppført i 2012).Deter envesentligforutsetningfor dette
alternativetat nybyggkantilpasseseks.administrasjonsbygguten at dette reduserer
arealeffektiviteteni stor grad.Detforutsettesogsåat det er muligå få engod
totalløsning/utformingfor skolenvedat nybyggogeksisiterendebyggknyttessammen.
Anbefalerat dette vurderesgrundigi denvidereplanleggingen.

Gammelfløyogfløynord/sørrivesogerstattesmednybygg.Nybyggiht. TEK10,tilfredsstiller
energikravtilsvarende«lavenergi».

Eksisterendegymnastikksalrives,ogdet byggesny flerbrukshall.Deter inkludertenhallmed
bruttoareal2500m2. Detteer en«normal»flerbrukshallmedca.1000m2 spillflate,noesom
tilsvarerenhåndballbane(kandelesi 2-3mindrehaller).I tillegger det inkludertarealtil
nødvendigegarderober,tribune,styrkerometc. Anbefaler at arealbehovvurderesnærmerei
denvidereplanleggingen.

Utendørs:Eksiterendeboligliggendenordvestpåtomta forutsettesrevet,ogarealetinngåri
det totale utendørsarealettil skolen.Deter forutsatt full gjenoppbyggingavskolegård– totalt
ca.11.000m2 UMA.Fotballbaneliggendemot sørpå tomta beholdesuberørt.

Alternativ2: Eks.administrasjonsbyggbeholdes.

Gammelfløyrivesogdet oppføresenny skolebygning.Nybyggiht. TEK10,tilfredsstiller
energikravtilsvarende«lavenergi».

FløyNordogFløySørbeholdesogtotalrehabiliteres.Dette innebærerat bærende
innerveggerbeholdesder destår i dag,menat planløsningenfor øvrigkanendresmednye
vegger,åpningeretc. Skolenoppgraderesfor å få en levetid tilnærmet lik nybygg,men
ettersomyttertak ogventilsjonsaggregater skiftet ut i 2008er det forutsatt at dette beholdes.
Detskaltilstrebesat bygningentilfredsstillergjeldendekravi TEK10der hvordette er
oppnåeliguten for omfattendearbeider.
Omfangetavombyggingsarbeidenemådefineresogprosjekteresnæmerei denvidere
planleggingen.

Ny flerbrukshalltilsvarendesomi alternativ1.

Opparbeidelseavutendørsarealertilsvarendesomi alternativ1.



AS Bygganalyse Rådgivende ingeniører i byggøkonomi

ASBygganalyse
Oslo: Skien: Sandefjord: Bankkonto: 5001 06 73698
Drammensveien 147B, 0277 OSLO Byfogd Paus gate 10, 3717 SKIEN Solløkkasvingen 12, 3233 Sandefjord Foretaksnr: 940 922 410
Tlf22 12 92 30 - Fax 22 12 92 40 Tlf905 31 823 Tlf901 32 942 e-mail:
post@bygganalyse.no

Alternativ0: Forenkletvurderingavet alternativhvor ogsåadministrasjonsbygningenrivesogerstattes
mednybygg.

Kalkylesammenstilling:
I tabellennedenforvisesensammenstillingavinvesteringskostnadogen forenkletLCC-beregningfor de t0
alternativene:

Deter i kostnadsestimatetforutsatt at tildelingskriterier ikkekun er basertpåpris,menat kvalitet vektlegges
høyt.Ytterligeredetaljerom innholdet i kalkylenefremgåravvedlagteto sammendrag.Pådisse
sammendrageneunderoverskriften«Kommentarer»harvi presisertdemestvesentligeforutsetningenefor
hvert alternativ.

Med vennlighilsen

SondreHegna
ASBygganalyse

Vedlegg:
Ullerålskole,alternativ1, 06.11.2015
Ullerålskole,alternativ2, 06.11.2015

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 0

Bruttoareal 9 483 9 860 9 478

Kr/BTA 31 262 29 216 34 110

Investeringsbeløp(mill.kr) 296 500 000 288 100 000 323 300 000

Antall elever 635 635 635

m2/Elev 14,9 15,5 14,9

LCC-kostnader:

Levetid 60 55 60

kr/m2 kr/m2 kr/m2

Kapitalkostnad 1382 1323 1508
Forvaltning 65 65 65
Drift- og vedlikeholdskostnader 145 165 142
Utskifting- og utviklingskostnader 180 200 175
Forsyningskostnader (energi etc.) 143 159 141
Renhold 210 215 210
SUM 2125 2127 2240

Årskostnad:
SUM totalt 20 200 000 21 000 000 21 200 000
Diff. fra lavest 0 800 000 1 000 000



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/744-1   Arkiv: M88 &02  

 

Klage - Skade etter feiing  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Vedtaket om avslag for økonomisk dekning opprettholdes. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Det ble etter feiing av objektet skader innvendig grunnet nedsoting. Eier kontaktet 

forsikringsselskapet som har dekket utgiftene. Eier ønsker tilbakebetalt egenandel på 5.000 

kroner. 

 

Bakgrunn 

I varselet som sendes ut i forkant av feiing står det følgende: «Dersom feiing skal utføres fra 

tak, sørg for at stige opp til taket legges frem til feier. Dette er et tegn på at dere har fått 

beskjed om at vi kommer»  

 

10.11.2015 feiet feiersvenn Øyvind Ask Harehaugveien 43, eiendommen til Bjørn Kihle.  

Ved ankomst til bolig var stige satt frem og feier tolket det dithen at stigen var satt frem til 

ham. Varsel ble lagt i postkasse fredag 06.11.15. 

 

Etter endt feiing kom Eier tilbake og observerte at det var sotskader i huset da spjeldene 

ikke var stengt.  Feiervesenet ble varslet muntlig om forholdet og saneringsfirma ble koplet 

inn. 

 

Ringerike brann og redningstjeneste kom med følgende uttalelse til krav om tilbakebetaing: 

Etter vurdering har Ringerike brann- og redningstjeneste kommet frem til følgende:  

Feiervesenet er ikke å bebreide i denne saken. Varsling ble gitt i tilstrekkelig tid og stige var 

satt frem. Vi kan ikke se at vi har handlet erstatningsutløsende i denne saken. 

 



Eier ble varslet om klageretten og har innen tidsfristen sendt inn en klage som nå 

oversendes. 

 

Juridiske forhold  

Kommuneadvokaten har bistått og støtter vedtaket som er fattet av Ringerike brann og 

redningstjeneste.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Brann- og redningstjenesten  har behandlet saken og fattet et vedtak i saken. Saken er 

behandlet med saksnummer 15/10240 og er vedlagt i sakspapirene. 

 

Økonomiske forhold 

De økonomiske konsekvensene isolert sett er små og vil ha liten innvirkninger på budsjett. 

Et evt. regresskrav fra forsikringsselskapet er ikke vurdert.  

 

Alternative løsninger 

Vedtak om tilbakebetaling av kr. 5.000 til huseier. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Dersom det vedtas at kommunen er erstatningspliktige i denne saken må det gjøres 

endringer av innarbeidede varslings- og arbeidsrutiner. 

 

Rådmannens vurdering 

Vedtaket om avslag for økonomisk dekning opprettholdes. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Ringerike kommune 
Ringerike brann og redningstjeneste. Forebyggende avdeling 

 

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

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

 

 

Bjørn Magnus Kihle  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10240-7 3013/16 M88 271  27.01.2016 

 
Foreløpig svar - Sotskade etter utført feiing 

 

Viser til mottatt e-post der det ønskes en ny vurdering av saken. 

Sakens dokumenter vil bli sendt til kommuneadvokaten for vurdering av videre saksgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Tollef Uppstad Buttingsrud  

varabrannsjef  

  

  

  

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

 



Fra: Bjørn Magnus kihle [b-magk@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.01.2016 09:57:15 

Emne: Sotskade etter utført feiing. Saksnr.15/10240-2 

Vedlegg:  

       Ringerike kommune, 
       Ringerike brann og redningstjeneste.Forebyggende avdeling. 
       v/ Varabrannsjef Tollef Uppstad Buttingsrud 

  

  

  

      SOTSKADE ETTER UTFØRT FEIING. 
  

     Viser til Deres brev av 07.01.2016,mottatt 12.01.2016,hvor mitt krav om dekning avslås. 
     Saksnr.15/10240-2. 
  

     Jeg ble varslet om at det skulle foretas feiing på mitt hus ved at det ble lagt melding i min 

     postkasse på fredag. Jeg var bortreist den helgen,og var ikke hjemme før tirsdag 
ettermiddag. 
     Feiing skulle foregå på tirsdag.Melding om feiing fant jeg i min postkasse tirsdag etter 
endt 
     arbeidsdag, og da var skaden allerede skjedd. 
  

    Etter min mening er det åpenbart at kommunen ikke har vært så aktsomme som man må 

    kunne forvente når det gjelder varsling av arbeid med så stort skadepotensiale som i dette 

    tilfelle.I praksis er det bare en arbeidsdag mellom varslingen og arbeidets oppstart.Det 
burde  
    være åpenbart for Ringerike brann-og redningstjenestes ansatte at det ville kunne oppstå 

    skader dersom huseier ikke fikk anledning til å lukke ovnstrekken. At kommunens ansatte 
fant  
    en stige utenfor huset kan i denne sammenheng ikke ha noen som helst betydning. 
  

    Jeg ber om at mitt krav på å bli stillet skadesløs vurderes på nytt. 
  

    Med vennlig hilsen 

    Bjørn M.Kihle 

    b-magk@online.no 

    Harehaugveien 43, 
    3514 Hønefoss 



 

Ringerike kommune 
Ringerike brann og redningstjeneste. Forebyggende avdeling 

 

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

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

 

 

Bjørn M. Kihle  

Harehaugveien 43 

3514 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10240-5 593/16 M88 271  07.01.2016 

 
Svar - Sotskade etter utført feiing 

 

Viser til deres krav fremsatt i brev 14.12.15 vedrørende tilbakebetaling av egenandel etter 

sotskade.  

Etter vurdering har Ringerike brann- og redningstjeneste kommet frem til følgende:  

Feiervesenet er ikke å bebreide i denne saken. Varsling ble gitt i tilstrekkelig tid og stige var 

satt frem. Vi kan ikke se at vi har handlet erstatningsutløsende i denne saken. 

Krav om dekning avslås. 

 

 

Klageadgang 

 

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune etter forvaltningsloven §28 andre ledd. 

Skriftlig klage må leveres kommunen v/saksbehandler senest 3 -tre- uker etter at vedtaket er 

mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang, §§ 28-32.  

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Terje Reginiussen 

Brannsjef 

 Tollef Uppstad Buttingsrud 

 varabrannsjef 

 tollef.uppstad.buttingsrud@ringerike.kommune.n

o 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og 

sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 



 

Ringerike kommune 
Ringerike brann og redningstjeneste. Forebyggende avdeling 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10240-2 36660/15 M88 271  28.12.2015 

 
Foreløpig svar - Sotskade etter utført feiing 

 

Viser til deres brev sendt 14.12.2015 hvor De fremmer krav om tilbakebetaling av egenandel 

på 5000 kroner etter sotskader etter utført feiing. På grunn av ferieavvikling er det vanskelig å 

ta stilling til kravet og ber om forståelse for at vi må gjennomgå saken internt først. Vi vil 

prioritere saken så fort ferieavviklingen er ferdig.  

  

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Tollef Uppstad Buttingsrud  

Varabrannsjef  

tollef.uppstad.buttingsrud@ringerike.kommune.n

o 
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Ringerike kommune,
Brann og Redning,

Osloveien 1,

351 1 Hønefoss

HaugL4.t2.20L5

SOTSKADE ETTER UTFøRT FEIING

Etter endt arbeidsdag,tirsdag 1 0. LL.20L5, oppdaget jeg sot i stue.
Meldte fra til feier,som sier melding ble lagt i postkasse fredag 06.1 1 .20L5.
Denne så jeg ikke før nevnte tirsdag.
Som bortreist i helga blir varslingstiden for kort.(Hva med melding på mobiltlf ?)

Forsikringsselskap og saneringsfirma ble koblet inn. Utbedring av skade ble satt
igang.

Skaden er dekket av forsikringen. Derimot er jeg belastet med en egenandel på

kroner 5000,- Se vedlegg fra Sþarebank 1.

Jeg mener kommunen er erstatningsansvarlig og ber om dekning av egenandel
kr.5000,-.

N B. Jeg har ikke beregnet noe for egen innsats.

Med vennlig hilsen rT ,

rynr, , ltt' ,'tl/i('t
BjØrn M. Kihle

Harehaugveien 43,

351 4 Hønefoss

Í

Dokid:
1 51 25997
(1 5t1 0240-1 )
Sotskade etter



SpareBank I

I u QI

Bjørn Magnus Kihle
Harehaugveien 43
351 4 HØNEFOSS

Skadedato
10.11.2015

Skadenummer:
470978300002

Henvendelser angående skade: 02300
ffi.sparcbank1.no

Saksbehandler:
Vegard Bendixen
Direkte tlÍ:21 0277 87
E-post:
skadeservice@sparebankl .no

Kundeservice Bygning
Avd. faks: 21 0289 18
Besøksadresse:
Hammersborggata 2
0181 oSLO
Postadresse:
Postboks 778 Sentrum
0106 oslo
Kontonummer:
9001.06.30826

Deres ref.:
Os|o,09.12.2015

Skadesaken

Vi viser til ovennevnte skade.

Vi har mottatt faktura fra Recover på kr 47984,- i forbindelse med utbedring av
skaden. Fakturaen er betalt direkte av oss,

I henhold til vilkårene skal det ved erstatningsmessig skade fratrekkes egenandel.
Avtalt egenandel utgjør kr 9000,-. lmidlertid har du opparbeidet egenandelsfordel

' som gir rett til reduksjon i avtalt egenandel med inntil kr 4000,-. Egenandel utgjør
derfor kr 5000,-

Vi imøteser din innbetaling av egenandelen, kr 5000,-, til vår konto 9001 06 30826 i

løpet av 14 dager fra dette brevs dato. Vennligst henvis til vårt skadenummer. Når
innbetalingen er mottatt, vil saken bli avsluttet hos oss.

Har du spørsmål i sakens anledning, kan du gjerne kontakte oss. Ved henvendelse
til oss ber vi om at skadenummer 470978300002 blir benyttet.

Vi håper kontakten med oss og vår behandling av saken har svart til dine
forventninger.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Forsikring

Vegard Bendixen

SpareBank 1 Skadeforslkring A5

Forctaksreglsteret: NO 915 651 232

Et seLskap I SpareBank 1 Gruppen

Håmmersborggala 2

Boks 778 Senhum

0106 osLo

Dokid:
1 51 25998
(15t1 0240-1 )
Skadesaken - brev



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/374-14   Arkiv: 144  

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune godkjennes. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

 

Etter hvert kommunestyrevalg skal det nye kommunestyre evaluere alkoholpolitikken og 

vedta en fireårig alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingspolitikken skal fungere som et 

styringsinstrument for folkevalgte organer og administrasjonen. 

 

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for befolkningen 

i byens restauranter, puber og spisesteder. Det er lagt vekt på å utforme retningslinjer 

som er forutsigbare for bransjen, at de forplikter både kommunen og bransjen, og at de 

fører til likebehandling. Det skal legges vekt på å hindre økonomisk kriminalitet slik at 

kommunen bidrar til å forebygge og begrense en uheldig utvikling i bransjen. Dette er 

viktige virkemiddel for å skape rettferdige konkurranseforhold. 

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling 

av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. For kommunen er det en 

målsetting i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som 

alkoholbruk innebærer. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Offentligheten, de berørte parter og myndigheter er orientert og oppfordret til å komme med 

innspill/uttalelse til alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016 – 2020. Vi har mottatt 

innspill/uttalelse fra ti instanser. 

 

Som følge av innspillene/uttalelsene har rådmannen gjort endringer i forhold til opprinnelig 

utkast til plan. 

 



Kristelig Folkeparti har i sin uttalelse ytret ønske om et tydeligere skille mellom regler og 

begrunnelser. Rådmannen tiltrer dette, og har redigert utkastet. Der det er mulig kommer nå 

regelen først, og deretter en forklaring til bestemmelsen.  

 

Planutkastet bygger på planen som har vært gjeldende fra 2012 og frem til i dag. Planen er 

en del av rusplanen til Ringerike kommune. Rusplanen er mer omfattende, og tar for seg 

illegale rusmidler og bekjempelse av misbruk, mens denne planen skal ha spesiell 

oppmerksomhet på alkoholholdig drikk, som er et legalt rusmiddel. Selv om alkohol er et 

legalt rusmiddel, er det viktig for kommunen å skape alkoholfrie soner, særlig med tanke på 

barn, unge og unge voksne.  

 

Kapittel 1 inneholder en oversikt over soner som kommunen vil at skal være alkoholfrie, 

følgende innspill/uttalelser har kommet: 

 

Kristelig Folkeparti ønsker en innstramming i 1 a) 6, slik at det blir forbudt med skjenking 

av alkohol på idrettsanlegg m.v. 

 

SLT-koordinator støtter forslaget til alkoholfrie soner, og peker på viktigheten av det 

forebyggende arbeidet, og å skape gode holdninger hos barn og unge, slik at de legger vekk 

ulovlige rusmidler og ikke overdriver bruken av alkohol. 

 

Kommuneoverlegen peker på at det er viktig å være tydelig på at alkohol er et legalt 

nytelsesmiddel. Videre mener hun det er viktig å unngå at det fremstår at nytelse av vin og 

øl er lik rusmisbruk. Hun viser til at det er viktig å lære barn og unge å omgås alkohol i 

samfunnet. 

 

Rådmannen har ikke mottatt noen negative merknader angående skjenking av alkoholholdig 

drikk ved bevertningssteder som er idrettsanlegg/kulturhus i bevillingsperioden. 

Rådmannen mener at slik bestemmelsen er utformet i dag, «treffer den godt», og har derfor 

ikke endret på dette. Punktet om at personer under 18 år ikke skal oppholde seg på steder 

uten matservering etter klokken 22 er fjernet. Dette fordi politivedtektene ivaretar dette 

hensynet når behovet for å fjerne personer oppstår 

 

Kapittel 2 Definisjon av alkoholholdig drikk er ikke endret. 

  

Kapittel 3 – Bevillingsperioden er endret som følge av lovendringer som trådte i kraft 1. 

januar. Det er nå mulig for kommunen å forlenge bevillingsperioden med fire år, uten at 

bevillingshaver må levere komplett søknad. Rådmannen har foreslått en forenkling av 

prosessen. Det vil si, for kommunen er jobben like stor, men for de av bevillingshaverne 

som har mindre enn tolv prikker i løpet av fireårsperioden, blir den nye rutinen 

ressursbesparende. 

 

Kapittel 4 Saksbehandling er ikke endret. 

 

Kapittel 5 Søknad om salgs- og skjenkebevilling. 

 

Punkt 5.1.3 Salgstidene er foreslått endret. Etter endringer i alkoholloven 1. januar 2015 er 

det nå tillatt å selges alkoholholdig drikk på valgdagen. Det er gjort som en harmonisering 

av bestemmelsene, da det er tillatt å skjenke alkoholholdig drikk denne dagen. 



 

Punkt 5.2.3 Skjenketidene er foreslått endret. I ni av ti høringsuttalelser omtales 

skjenketiden. 

 

Leder for rusenheten ønsker å beholde dagens skjenketid. Hun ser ingen grunn til å utvide til 

klokken 3, da det ikke er noen klare tendenser som tilsier at man bør dette, bortsett fra at 

noen synes det for lite liv på byen. 

 

Politiet opprettholder ikke sin anbefaling om skjenkestopp klokken 2. Situasjonen siden 

2012 er endret. Det er færre lovovertredelser og forstyrrelser av lov og orden. Politiet mener 

dette skyldes at de har hatt fokus på innsats i sentrum for å forebygge uønskede og straffbare 

forhold – synlig politi. Videre viser de til at de har brukt virkemidler som bortvisning og 

oppholdsforbud. De viser til at de er færre utesteder, og at det også kan være en endring i 

ungdomskulturen. Politiet mener at man må følge opp utelivsbransjen ved å se på antall 

steder og antall gjester.  

 

SLT-Koordinator støtter politiets begrunnelse for hvorfor volden har gått ned. 

 

Ti bevillingshavere har levert felles uttalelse. De ønsker skjenketiden utvidet til klokken 3. 

De begrunner ønsket med at det har vært en negativ trend i utviklingen av et levende 

bysentrum i Hønefoss. De mener det er en klar sammenheng mellom redusert skjenketid, 

færre mennesker i sentrum og økt alkoholkonsum privat. De viser til at den økonomiske 

situasjonen har blitt vanskelig på grunn av den reduserte skjenketiden. 

 

Ringerike kultursenter sin uttalelse samsvarer med uttalelsen fra de andre bevillingshaverne.  

 

Kommuneoverlegen finner ikke holdepunkter for at forekomsten av alkoholisme og andre 

negative helseeffekter påvirkes av skjenketiden. 

 

Hønefoss Taxi SA viser til nedgang i antall oppdrag de siste tre årene. De mener at det er en 

mulighet for at utkjøringen kan fordeles over litt lengre tid, slik at de kan ta toppene, hvis 

skjenketiden utvides med en time.  

 

To Be annouced arrangementer AS (TBA) og Tronrud Eiendom er bekymret for utviklingen, 

og mener at man bør utvide skjenketiden med en time for å danne et bedre grunnlag for drift 

av serveringssteder. 

 

Rådmannen er opptatt av å legge til rette for en levende by. Og det er viktig at næringslivet 

har best mulig vilkår. Av faginstansene er det ikke fremkommet faglige vurderinger eller 

bekymringer som tilsier at skjenketiden fortsatt bør være redusert. Rådmannen anbefaler 

derfor at skjenketiden settes til lovens maksimalgrense, som er klokken 3. 

 

Politiet og bevillingshaverne påpeker viktigheten av godt samarbeid. Begge nevner 

prosjektet SALUTT. Dette prosjektet har vært en suksess i Oslo, men har ikke hatt så stor 

suksess andre steder. En av grunnene til det kan være at prosjektet er svært ressurskrevende, 

både menneskelig og økonomisk. Rådmannen vil selvfølgelig stille seg positiv til å delta i 

samarbeid med politiet og bevillingshaverne, og hvis politiet ønsker å starte opp dette 

prosjektet, vil kommunen bestrebe seg for å delta. 

 



Åpnings- og skjenketidene er hjemlet i lokal forskrift. Denne forskriften oppheves som følge 

av endringene. 

 

 

Kapittel 6 Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser knyttet til salgs- og 

skjenkebevillinger. 

 

Det er fra 1. januar innført ett nytt nasjonalt prikkbelastingssystem. 

Kommunen er pålagt å følge dette. I korte trekk betyr det nye systemet at dersom en 

bevillingshaver har fått tildelt 12 prikker eller mer i løpet av en to års periode, skal 

bevillingen inndras i en uke. Det er utarbeidet forskrifter som meget detaljert forklarer 

hvilke lovbrudd som skal ha tildelt en eller flere prikker.  

 

Kapittel 6 er endret slik at det stemmer overens med lovendringen. 

 

Kapittel 7 Klageadgang er ikke endret. 

 

Kapittel 8 Bevillingsgebyr er oppdatert med gjeldende satser. 

 

Kapittel 9 Kontroll 

Det skal utføres tre ganger så mange kontroller som det er bevillinger, og hvert sted skal ha 

kontroll minst 1 gang pr år. 

 

Kristelig Folkeparti ønsker at man skal ha fire kontroller på hvert sted med skjenkebevilling. 

 

Rådmannen ser det som mest formålstjenlig å ha hyppige kontroller på skjenkesteder uten 

matservering. Det er på disse stedene (pubene i byen) vi har de største utfordringene, og det 

er her flest mennesker samler seg nattestid. Dagens ordning fungerer godt, da vi kan 

omdisponere kontrollene slik at vi bruker lite ressurser på å kontrollere steder som for 

eksempel Løvlia skistue, Ciro restaurant, losjelokalene og avholde desto flere kontroller ved 

pubene. Rådmannen anbefaler derfor at dagens ordning videreføres.  

 

Kapittel 10 Delegasjoner er endret som følge av de nye bestemmelsene i kapittel 6. 

Vedtak om ileggelse av prikker og inndragning følger av loven. Vedtak om ileggelse av 

prikker kan påklages, da dette er et enkeltvedtak. Videre kan vedtak om inndragningen av 

bevilling etter 12 prikker påklages. Rådmannen anbefaler at klager avgjøres av 

formannskapet.  

 

Kapittel 11 Lenker er lagt ved slik at bevillingshavere, politikere og administrasjonen 

enkelt kan finne frem til gjeldende bestemmelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020. 



Uttalelse fra Ringerike KrF 

Uttalelse fra SLT-koordinator 

Uttalelse fra Ringerike kultursenter 

Uttalelse fra TBA AS 

Uttalelse fra Tronrud Eiendom AS 

Uttalelse fra Hønefoss Taxi SA 

Uttalelse fra ti bevillingshavere 

Uttalelse fra kommuneoverlegen 

Uttalelse fra politiet 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 

25.2.2016 

KVD 

FORMÅL 

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å 

utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 

Planen skal være retningsgivende både for 

administrasjonen ved forberedelse av saker til 

politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- 

og skjenkebevillinger. 

Planutkast fremmes til politisk behandling av 

rådmannen. 

Den kommunale alkoholpolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. 

juni 1989 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 

Alkoholloven har som målsetning og i størst mulig utstrekning å begrense de 

samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk innebærer. 

I planen er det lagt vekt på følgende: 

 Vise kommunens overordnede målsetting med alkoholpolitikken 

 Fremme konkrete tiltak 

 Konkretisere delegasjonsbestemmelsene 

 Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved 

overtredelse av lover/forskrifter/bestemmelser 
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1. ALKOHOLFRIE SONER 
 

a) Kommunen vil ikke gi bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk til følgende konsepter 
eller på følgende steder: 
 

1. ved arrangementer for de under 18 år 
2. helsestudio/velværesentre 
3. frisørsalonger 
4. gatekjøkken, storkiosker, bakerier eller lignende 
5. aktivitets- og fritidssentre 
6. alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder som bare 

betjener idrettsanlegg, idrettshaller og lignende kan kun finne sted i 
spesielle områder avskjermet fra publikum og slik at skjenking ikke finner 
sted mens det pågår idrettsaktivitet 

7. forretninger der konseptet normalt ikke omfatter skjenking av alkohol 
8. én-prosent MC klubber eller enkeltpersoner, foreninger, selskaper eller andre 

juridiske personer eller sammenslutninger som er tilknyttet eller samarbeider 
med én-prosent MC klubber.  

 

Bowling- og golfsentra kan gis skjenkebevilling så sant det ikke oppholder seg personer under 18 
år i lokalet der skjenkingen skjer. Kulturhus i tilknytning til idrettshall/skole kan gis 
skjenkebevilling etter skolens åpningstid eller hvis det ikke pågår idrettsarrangement når 
skjenkingen skjer. 

I butikksentra gis det kun skjenkebevilling til serveringssteder hvor hele skjenkeområdet er 
avgrenset av faste vegger 

 
Det er en godt dokumentert sammenheng mellom økt tilgjengelighet til alkohol og økt 
alkoholkonsum. 
Det er viktig for kommunen å skape alkoholfrie soner, særlig av hensyn til barn, unge og unge 
voksne. 
Kommunestyret ønsker å begrense tilgjengeligheten til alkohol, samt iverksette strengere 
reaksjoner ved avvik fra vedtatte bestemmelser.  
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2. DEFINISJON AV ALKHOLHOLDIG DRIKK 
 

Forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. har følgende 
definisjon: 

 Alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol  

 Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 

 Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent 
alkohol 

 Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 
volumprosent alkohol 

 Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent 
alkohol 

Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 skal ikke 
skje til personer under 18 år. Salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 skal 
ikke skje til personer under 20 år, selv om vedkommende viser til skriftlig fullmakt fra foreldre, 
foresatte eller andre. 

Alkoholsvak og alkoholholdig drikk må ikke selges, utleveres eller skjenkes fra automat. 

3. BEVILLINGSPERIODEN 
 

3.1 Fornyelse av bevilling  

Bevillingshavere som ønsker skjenkebevillingen fornyet på vilkårene som nå gjelder, sender 
bekreftelse på at de ønsker fornyelse for fire år. Vedlagt skal følge skatteattest for søkefirmaet 
og deres eiere. 
Bekreftelsen sendes til Ringerike kommune, postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss eller til 
postmottak@ringerike.kommune.no tidligst 1. januar og senest 1. februar 2020. 
 

Bevillingshavere som har fått tildelt 12 prikker eller mer etter prikktildelingssystemet i perioden 

2016 – 2020 og/eller ønsker fornyelse for fire år, med endrede vilkår, som f.eks. endring av 

driftskonsept, skjenkeareal osv. må sende komplett søknad.  

Søknaden finnes her: Søknad om serverings- salgs- og skjenkebevilling. 

Komplett søknad, med alle vedlegg, sendes Ringerike kommune tidligst 1. januar og senest 1. 

februar 2020. 

 

Nye søkere vil kunne få innvilget søknad om bevilling frem til 30. september 2020. Deretter 

følges ovenstående bestemmelser. 
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4. SAKSBEHANDLING 
Kommunen skal som bevillingsmyndighet forvalte alkoholloven på rett måte og i samsvar med 

lovens formålsparagraf, den alkoholpolitiske handlingsplanen og eventuelle andre sentrale og 

lokale retningslinjer og forskrifter. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler legges til grunn. 

5. SØKNAD OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING 
 

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommun.no eller kan fås ved 
henvendelse til Servicetorget. På servicetorget kan man også få veiledning til utfylling av skjema. 

5.1  Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for 
drikking utenfor salgsstedet (alkohollovens § 1-4 1. ledd). 
Ved søknad om salgsbevilling skal kommunens søknadsskjema benyttes. 
Søknadsskjema kan lastes ned på kommunens hjemmeside: 
www.ringerike.kommune.no 
For å kunne forvente å få søknaden behandlet, skal søknaden være tilfredsstillende 
utfylt og obligatoriske vedlegg skal følge med. 

 

5.1.1 Høringsinstanser 

Det blir innhentet uttalelser fra skatteoppkrever, skatteetaten, politiet, rusenheten og 
eventuelle andre instanser der det er behov. 

5.1.2 Kriterier til vurdering ved saksbehandlingen 

Det må påregnes å bli vanskelig å få salgs- og skjenkebevilling dersom 
a) politiets uttalelse ikke er positiv 
b) det foreligger negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen kan eller 

skal innhente opplysninger fra 
c) vandelskravene i alkohollovens § 1-7 b ikke er oppfylt 
d) omsetningsoppgaver ikke blir levert og/eller bevillingsgebyr ikke blir betalt til rett tid 
e) bevillingssøker har overtrådt alkoholloven og/eller andre bestemmelser som har 

sammenheng med alkohollovens formål i slikt omfang at det kan stilles spørsmål ved 
søkers egnethet 
 

5.1.3 Salgstidene 

Salgstidene følger åpningstiden til forretningen, men ikke utover lovens maksimaltid (mandag-
fredag kl. 20:00 og lørdag kl. 18:00). Salg av alkoholholdig drikk på søndag og helligdager er ikke 
tillatt. På dager før helligdager skal salget opphøre senest kl. 18:00, unntatt dagen før Kristi 
himmelfart. 1. mai og 17. mai er ikke helligdager, og man kan derfor selge frem til klokken 20:00. 
Alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan ikke selges 1. mai og 17. mai. 
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5.1.4 Vilkår 

Det settes som vilkår at det: 
 

 i nærheten av der alkoholholdige drikkevarer er plassert og ved kassene skal det være 
tydelig oppslag som viser salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1. 

 er tidspunktet ved passering av kasser som er avgjørende i de tilfeller kunder slipper inn 
i forretningen etter salgstiden for alkoholholdig drikk i gruppe 1 har utløpt. 

 ved kassene skal det være tydelig oppslag om at alle under 23 år uoppfordret skal vise 
legitimasjon. 

 
Alkohollovens § 3-2 åpner for at kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med 
alminnelige forvaltningsrettslige regler. Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet 
i alkoholpolitisk hensyn. 

 

5.2 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 

Med skjenking forstås salg av drikk for drikking på stedet (alkohollovens § 1-4 2. ledd). 
 
Ved søknad om skjenkebevilling skal kommunens søknadsskjema brukes. Fortrinnsvis skal 
elektronisk skjema benyttes. Skjema finnes på Ringerike kommune sin hjemmeside: 
www.ringerike.kommune.no  
For å kunne forvente å få søknaden behandlet, skal søknaden være tilfredsstillende utfylt og 
obligatoriske vedlegg skal følge med. 

 

5.2.1 Høringsinstanser 

Det blir innhentet uttalelser fra skatteoppkrever, skatteetaten, politiet, rusenheten og 
eventuelle andre instanser der det er behov. 
 

5.2.2 Kriterier til vurdering ved saksbehandlingen  

Det må påregnes å bli vanskelig å få salgs- og skjenkebevilling dersom 
a) politiets uttalelse ikke er positiv 
b) det foreligger negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen kan eller 

skal innhente opplysninger fra 
c) vandelskravene i alkohollovens § 1-7 b ikke er oppfylt 
d) omsetningsoppgaver ikke blir levert og/eller bevillingsgebyr ikke blir betalt til rett tid 
e) bevillingssøker har overtrådt alkoholloven og/eller andre bestemmelser som har 

sammenheng med alkohollovens formål i slikt omfang at det kan stilles spørsmål ved 
søkers egnethet 
 

5.2.3 Skjenketidene 

 
Skjenketider er slik:  
• Inneservering og uteservering: frem til klokken 03:00 alle dager  
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Konsumet av utsjenket alkoholholdig drikk skal være opphørt senest klokken 02:30. Bevillingshaver 
har ansvaret for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette.  
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 10:00 og alkoholholdig 
drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13:00.  
 

Spesielt ved innføringen av sommer- og vintertid: 

Overgang til sommertid: 
Ved overgang til sommertid stilles klokken fram fra klokken 02:00 til kl. 03:00. Skjenkesteder 
som i henhold til bevillingen har skjenketid til kl. 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på 
det tidspunktet stilles fram, dvs. kl. 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid. 
 
Overgang til vintertid: 
Ved overgang til vintertid stilles klokka tilbake fra kl 03:00 til kl. 02:00. I henhold til 
maksimaltidene vil skjenketiden ha utløpt kl 03:00 (når klokken blir 03:00 første gang den 
natten), og den utvides derfor ikke med en ekstra time. 
 

Spesielt for uteservering: 

Skjenkesteder som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på nærmere avgrenset 
område utendørs, kan skjenke de drikkevarer som bevillingen omfatter.  
På serveringssteder med utendørs musikk, skal musikken opphøre senest klokken 23:00 alle 
dager. 
Unntak kan gjøres i forbindelse med spesielle arrangement. Vedtak om å gjøre eventuelle 
unntak avgjøres av politiet. 
 

5.2.4 Vilkår 

Vilkårene er gitt i medhold av alkohollovens § 4-3.  
Vilkårene kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov, og sentrale/lokale forskrifter. 
 

For og ytterligere å begrense konsumet av alkoholholdig drikk, og sikre at kontrollen av steder 
med bevilling blir enklere, samt å avverge skadevirkningene ved skjenking av alkoholholdig drikk 
knyttes følgende vilkår til bevillinger i Ringerike kommune: 

a) stedets ansatte kan ikke konsumere alkohol og/eller være påvirket 
av rusmidler i arbeidstiden. 
 

b) bevillingshaver følger politiets pålegg om ordensvakter.  
 

c) vakter og annen betjening som har kontrolloppgaver og/eller 
betjener virksomhetens gjester ute i skjenkelokalet eller utendørs 
skjenkeområde skal bære skilt og arbeidsantrekk slik at 
virksomhetens ansatte skiller seg ut fra gjestene på stedet 

 
d) bevillingshaver har dokumentasjon på at ansatte er registrert i 

arbeidstakerregisteret og at de har lovlige arbeidskontrakter 
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e) det settes som vilkår at pålegg fra brannvesen, mattilsyn og 

Ringerike kommune til enhver tid blir fulgt. 
 

f) bevillingshaver pålegges å ha orden og renhold på sine utearealer 
innen klokken 06:00 samme dag. 

5.2.5 Kriterier ved vurdering ved forskjellige driftskonsept 

Selv om kommunen ikke har tak på antall bevillinger, er et av målene med planen å ha god 
kontroll og evt. begrense nyetableringer, og da spesielt skjenkesteder der alkoholholdig 
drikkevarer utgjør den vesentligste omsetningsvaren. 
Nyetableringer skal presentere et reelt konsept som viser hvorledes virksomheten skal 
markedsføres og drives. Det gis ikke alminnelig bevilling til driftskonsept som gatekjøkken, 
kiosker eller virksomheter som drives og markedsføres som annet enn serveringssted. 
 

5.2.6 Kriterier ved vurdering av plassering 

Ved vurdering av søknader om bevilling, vil det for ulike type skjenkesteder bli lagt vekt på 
lokalenes beliggenhet, størrelse, beskaffenhet og egnethet, samt målgruppen for virksomheten. 
Det vil også bli tatt hensyn til lokalmiljøet og eventuell erfaring med tidligere driftsform, samt 
trafikale og/eller ordensmessige problemer. 

 

5.3 Bevilling for en enkeltstående anledning 

Privatpersoner som låner eller leier et lokale for en bestemt anledning til sluttet selskap kan 
servere alkoholholdig drikk i disse lokalene uten skjenkebevilling, dersom skjenking skjer uten 
vederlag.  
Selskaper og andre juridiske personer kan ikke servere alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler 
uten skjenkebevilling.  
Det samme gjelder dersom privatpersoner skjenker alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler 
mot vederlag. 
Alle som har behov for skjenkebevilling for en enkelt anledning kan søke om dette. 
 
Det kan søkes om to forskjellige bevillinger: 
 

a) med henvisning til alkohollovens § 4-5 kan kommunen gi bevilling som blir 
utøvd på et sted for en anledning og for skjenking i sluttet selskap.  
 

b) med henvisning til alkohollovens § 1-6 3. ledd kan det gis alminnelig bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning.  

 

Avgjørelse på denne type søknad er delegert rådmannen eller den hun/han bemyndiger. 
 
Søkere som får bevilling for en enkelt anledning jf. alkohollovens § 1-6 3. ledd må følge de 
skjenke- og åpningstider som gjelder for serveringssteder. 
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6. REAKSJONER VED OVERTREDELSE AV BESTEMMELSER KNYTTET TIL 

SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 
 

Alkoholforskriftens §§ 10-1 til 10-6 regulerer hvilken reaksjon som skal gis. 
Forskriften finner du her: Alkoholforskriften 
Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker og hvor 12 prikker i 
løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevilling i én uke. 
 
 
Jf. alkohollovens § 1-8 kan bevillingsmyndighet inndra en bevilling for resten av 
bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b, (vandelskravet), ikke lenger 
er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller 
bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser 
gitt i eller i medhold av annen lovgivning når denne har sammenheng med denne lovs formål. 
Hensikten med sanksjoner på regelbrudd er å få bevillingshavere til å innrette 
skjenkevirksomheten etter alkoholloven og dens forskrifter, samt annet lovverk med 
bestemmelser som har sammenheng med alkohollovens formål. 
 
Det er viktig at eventuelle sanksjoner blir iverksatt så snart som mulig etter at regelbrudd har 
funnet sted. 
Ordningen med prikkbelastning er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de 
anvisninger som følger av forskriften. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

7. KLAGEADGANG 
 

Alkohollovens § 1-6 gir adgang for å påklage kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kapittel 3, 
4 og 7 til fylkesmannen. Klage på delegert vedtak behandles av overordnet organ. 
Eventuelle klager sendes via Ringerike kommune inne 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
Det følger av alkohollovens § 1-6 2. ledd at fylkesmannen kan prøve om vedtaket er 
innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. 
Kommunene har stort selvstyre i alkoholsaker og fylkesmannen kan ikke overprøve kommunens 
frie skjønn. 

RØDT 

KORT 

KORT 
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8. BEVILLINGSGEBYR 

 

Alle som får salgs- og skjenkebevilling skal betale et bevillingsgebyr. Bevillingsgebyret må betales 
innen fristen som kommunen bestemmer. 
Bevillingshavere skal innen 1. mars hvert år sende inn oppgave over forventet omsatt mengde 
alkoholholdig drikk for dette året, samt faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk for året før. 
 
Gebyrsats bestemmes av departementet jf. forskrift av 8.6.2005 nr 538, § 6.2 

Pr. dato skal gebyret betales etter følgende satser:  

Salg:  

0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 

Skjenking:  
 
0,44 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
1,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 
3,87 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 540,- for salg og kr 4 800,- for skjenking. 
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.  
Når det gjelder gebyr på ambulerende bevilling betales et gebyr på kr 340,- pr. gang. 
 
Bevillingsgebyr skal i sin helhet brukes til kontrollvirksomhet, informasjonsarbeid, 
holdningsskapende arbeid og rusforebyggende tiltak. 

9. KONTROLL 
 

Kontroll med kommunale bevillinger er tillagt kommunen.  
Det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker å organisere kontrollen. 
Ringerike kommune har valgt privat aktør for å forestå den utøvende kontrollen med stedene 
som har fått innvilget bevilling. 
Bevillingsmyndighet kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og 
regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra 
bevillingshaver. Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige 
vareprøver til bevillingsmyndighet. Kontrollen skal ikke bare gjelde der hvor salgs- og 
skjenkevirksomheten utøves, men også lager, bakrom og tilstøtende lokaler som bevillingshaver 
disponerer. 
Alle steder med fast skjenkebevilling skal kontrolleres minst en gang pr. år. 
Det skal utføres tre ganger så mange kontroller som det er bevillinger i kommunen. 
Kontroll med ulovlig skjenking der bevilling mangler, er en oppgave for politiet. 
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10.  DELEGASJONER 
 

Alkoholpolitisk handlingsplan behandles av kommunestyret. 

For øvrig er avgjørelser delegert slik: 

 

TYPE AVGJØRELSE AVG. 
MYNDIGHET 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger, herunder søknader om fornyelse Formannskapet 

Klage på vedtak om ilagte prikker eller klage på vedtak om inndragning av 
bevilling etter 12 prikker 

Formannskapet 

Permanent endring av skjenkelokale/virksomhet Formannskapet 

Godkjenne endring av styrer og/eller stedfortreder for styrer Rådmannen 

Prikktildeling og inndragning av bevilling jf. alkoholforskriftens § 10-2 til § 
10-6 og alkohollovens § 1-8 

Rådmannen 

Inndragning av bevilling som følge av at bevillingen ikke er benyttet siste år Rådmannen 

Utvidelse av skjenkelokale eller skjenketid for en enkelt anledning Rådmannen 

Ambulerende bevilling/ bevilling for en enkelt anledning Rådmannen 

Serveringsbevilling Rådmannen 

 

11. LENKER 
 

Håndbok i alkoholloven 

Helsedirektoratet - lover og rundskriv 

Lovdata 



Fra: Arnfinn Holten [arnfinn.holten@hadeland-energi.net] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.02.2016 22:51:19 

Emne: Høringsuttalelse til Alkoholpolitisk handlingsplan 

Vedlegg:  

Høringsuttalelse fra Ringerike Kristelig Folkeparti til kommunens forslag til alkoholpolitisk 
handlingsplan for 2016-2020 
 
Ringerike KrF vil uttale at den foreslåtte alkoholpolitiske planen for Ringerike i 2016-20 virker oversiktlig. 
Men planen er preget av at den dels er en oversikt over reglene som skal gjelde og dels en presentasjon 
av begrunnelser. Den bør redigeres så det blir et mer tydelig skille mellom dette. Etter bestemmelsene i 
hver paragraf kan det så f.eks. følge en begrunnelse/forklaring. 
 
Vi vil bemerke at den synes å være en plan som bare tar for seg regler for salg og skjenking av alkohol. 
Det bør derfor i planen særlig presiseres at når det gjelder annet forebyggende arbeid og helse- og 
sosialmessig arbeid i forhold til rusmidler, så tas det opp i helse- og sosialplaner samt i 
folkehelsemeldingen. Og dette er planer som det så må arbeides med og som bør fornyes for å forsterke 
dette arbeidet. 
 
Det bør skje en innstramming i pkt 1a6 slik at det blir forbudt med skjenking av alkohol på idrettsanlegg 
m.v. Det vil gi et tydeligere signal om at idrett og alkohol ikke hører sammen. Kommunen bruker mange 
kroner på idrettsanlegg og da bør det følges opp med rusfrihet på disse anleggene.  
 
Planen bør bare gjelde for fire år. Det er nyttig at kommunen drøfter alkoholpolitikken hvert fjerde år 
etter at nytt kommunestyre er valgt. De problemer som bestemmelsene prøver å dempe noe er 
formidable både når det gjelder akutt sykehusbehandling og sosialmedisinsk arbeid. Hadde dette vært et 
annet problemområde så hadde det vært langt større engasjement rundt det. 
 
Det er viktig at det aktivt foretas kontroller. Det er for lite at det settes krav om bare 1 kontroll pr år. Det 
bør være minst fire kontroller pr år for hvert sted med skjenkebevilling. 
 
Mvh 
Arnfinn J Holten 
For Ringerike Kristelig Folkeparti 
 
 
 
 



<p><b>Fra:</b> Tage Hybertsen [tage@ringerike-kultursenter.no]<br/> 

<b>Til:</b> postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]<br/> 

<b>Kopi:</b> <br/> 

<b>Sendt:</b> 27.01.2016 15:13:20<br/> 

<b>Emne:</b> H&oslash;ring - alkoholpolitisk handlingsplan<br/> 

<b>Vedlegg:</b> <br/></p> 

 

 

<p class="oneComWebmail-MsoNormal">Hei<br></p><div>Kultursentret har 

ingen gode begrunnelser for å holde åpent lenge for egen drifts fordel, 

men hvis Hønefoss skal bli en tilgjengelig og åpen by, så bør 

skjenkestedene få tilbake de gamle tidene. Altså skjenking til 

03.00.<br></div><div><p class="oneComWebmail-

MsoNormal">&nbsp;<br></p></div><div><p class="oneComWebmail-

MsoNormal">Konsekvensen av de &quot;nye&quot; tidene er jo åpenbare at 

utestedene er den store taperen. Utvidede skjenketider vil gi en mere 

dynamisk avvikling og gjennomføring&nbsp;av 

utelivet.<br></p></div><div><p class="oneComWebmail-

MsoNormal">&nbsp;<br></p></div><div><p class="oneComWebmail-

MsoNormal">Syns for øvrig at bransjen bør utfordres litt på ett tettere 

samarbeid.<br></p></div><div><br></div><div>Mvh<br></div><div>Tage 

Hybertsen<br></div><div>Daglig leder<br></div><div>Stiftelsen Ringerike 

Kultursenter<br></div><div>PB 160 Sentrum<br></div><div>3502 

Hønefoss<br></div><div>Tlf 48251087<br></div><div><div><a 

href="http://www.ringerike-kultursenter.no">www.ringerike-

kultursenter.no</a><br></div><div><br></div><div><a 

href="http://www.visbrosjyre.no/RingerikeKultursenter/WebView/">SE VÅR 

BROSJYRE HER</a><br></div></div><div><br></div> 



 

Til høringen «Ruspolitisk Handlingsplan 2016-2020» 
 

Ringerike kommune ligger helt på landsgjennomsnittet når et gjelder rusrelaterte problemer. Noe 

som fremkommer i «Ungdata» undersøkelsen, som kommunen gjennomført i samarbeid med NOVA 

og Borgestadklinikken i 2013. Ny tilsvarende undersøkelse vil bli gjennomført våren 2017. 

Når det gjelder punkt 5.1.3 -Salgstider- støtter Slt- koordinator seg på uttalelser fra politiet og deres 

dokumentasjon når de rapporterer at det er betydelig mindre vold relatert til utelivet enn det var for 

noen år siden. De hevder dette kan skyldes mer synlig politi, strengere straffet for de som blir tatt for 

vold, og kortere åpningstid. De som utøver vold i helgene er stort sett «kjenninger» av politiet.  

SLT mener det fortsatt er viktig å vektlegge det forebyggende arbeidet, og skape gode holdninger hos 

barn og unge, slik at de legger vekk ulovlige rusmidler og ikke overdrive bruken av alkohol. Derfor er 

det viktig å opprettholde Alkoholfrisoner som beskrevet i Kap 1. 

Vi ønsker å ha en levende by, vi ønsker at familier med barn og ungdommer skal bosette seg i vår 

kommune. Da må vi legge til rette for et trygt og godt uteliv på, dagtid, kveldstid og nattestid og det 

gjøres hovedsakelig gjennom strategisk, langsiktig forebyggende arbeid i samarbeid med næringslivet 

og lokalbefolkningen.  

 

Hønefoss 08.02.16 

Karianne Berg 

SLT koordinator 

 

 

 



Høringsuttalelse – Alkoholpolitisk handlingsplan 

Fra: To Be annouced arrangementer as (TBA) 

Dato: 08.02.2016 

Først litt om oss: TBA arrangementer as er arrangør av: Hønefossrevyen-Jailhouse rock-

Rockefroskene og O`jul med din glede (juleshow) Vi selger rundt 32 000 billetter i 

Ringeriksregionen og har holdt på siden år 2000. 

Vi har i de siste tre årene planlagt å bygge ut i Strandgaten 1. Navn på prosjektet er 

«Gledeshuset» Dette blir en showscene med tilhørende restaurant og bar fasiliteter med 

stor uteservering. Planen er å starte opp våren 2017. 

 

Vårt mål med dette vil være å skape bedre forhold for publikum og artister i fantastiske 

omgivelser ved fossen og elva. Vi håper og tror at dette skal bli et positivt bidrag til å utvikle 

byen vår til en mer levende by. 

 

Etter 16 år med arrangementer i Hønefoss har vi god kjennskap til byen, og har fulgt 

utviklingen i sentrum svært tett. Det er åpenbart at det har skjedd store endringer etter at 

skjenketiden ble redusert i 2012, og at Hønefoss sentrum har blitt mindre levende. 

  

Denne utviklingen kan skape bekymring i forhold til å investere i nye restauranter og 

kulturtilbud, og for videre drift av arrangementer som allerede er en del av kulturlivet i 

Hønefoss. 

Vi foreslår derfor at skjenketiden for servering inne og uteservering endres fra kl 02:00 til kl 

03:00 alle dager.  

Vi tror det vil være et positivt signal til både publikum og næringsliv om dette iverksettes før 

sommersesongen 2016. 

Med vennlig hilsen 

TBA Arrangementer as 

Erik Stokke 

Daglig leder  

 



  

Tronrud Eiendom AS,  Verkstedveien 14,  Postboks 510,  3504 Hønefoss,   
Telefon nr.: 46 84 60 00                                                  Organisasjonsnr.:  942 984 154 
www.tronrudeiendom.no  E-mail:post@tronrudeiendom.no 

 
 
 
Ringerike kommune   
Postboks 123, Sentrum   
      
3502  HØNEFOSS 
 
 
 

Hønefoss, 9. februar 2016 
 

 
 
 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  - Høringsutalelse 
 
Tronrud Eiendom har i dag blitt kjent med høring av Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 
2020 og tillater oss å sende innspill til høringen. Tronrud Eiendom eier lokalene for utestedet 
«Alfred» som dessverre ikke er i drift.  Vi ønsker imidlertid at driften skal starte opp igjen for å 
gi et bedre «utelivstilbud» i Hønefoss, kommunens skjenketider vil være en viktig 
grunnpremiss for muligheten til ny drift. Tronrud Eiendom er i tillegg «gårdeier» for flere 
skjenkesteder i Hønefoss.   
 
For å ha en attraktiv by er det viktig at byen også har et fungerende «uteliv» med et bredt 
utvalg av «utesteder». For at utestedene skal være levedyktig er skjenketider en viktig faktor.  
 
Skjenketiden ble i 2012 endret fra kl 0300 til kl 0200 som et virkemiddel for å reduserer 
sentrumsvold. Voldsbruk er uakseptabelt og tiltak for å redusere problemet er viktig.  
De nye skjenketidene har imidlertid medført at grunnlaget for drift av «utesteder» er blitt 
vesentlig dårligere, noe som begrenser tilbudet i Hønefoss.  
For å skape en levende by er utesteder et viktig bidrag som sosiale møtepunkt og små 
kulturarenaer for et mangfoldig kulturliv.  
 
Vi viser til pkt. 5.2.3 i Alkoholpolitisk handlingsplan og foreslår at skjenketid endres til kl 0300 
for alle dager. Vi mener at en slik endring kombinert med et godt samarbeid mellom politiet, 
utelivsnæringen og kommunen vil bidra til å skape et levende bysentrum.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Tronrud Eiendom AS 
 
 
 
 
Ellen Grønlund 
Direktør utvikling 
 
Mobiltelefon: 95 73 38 66 
E-post:   ellen@tronrudeiendom.no 







Høringsuttalelse – Alkoholpolitisk handlingsplan 
Fra: Utelivsnæringen Hønefoss 
Dato: 08.02.2016 
 
Utelivsnæringen opplever en negativ trend i utviklingen av et levende bysentrum i Hønefoss. 
Det har vært en markant nedgang i antall mennesker i sentrum de siste årene. Etter vår oppfatning er 
det en klar sammenheng mellom redusert skjenketid, færre mennesker i sentrum, og økt 
alkoholkonsum privat. 
 
Redusert skjenketid 
Skjenketiden ble i 2012 endret fra klokken 03.00 til klokken 02.00 som et virkemiddel for å redusere 
sentrumsvold. Utelivsnæringen opplever at endringen har en del uheldige konsekvenser, og ønsker 
skjenketid til klokken 03.00 i den nye alkoholpolitiske handlingsplanen. Utelivsnæringen tok opp saken 
i møte med ruspolitisk utvalg 12.01.16. Tema var skjenketider, omsetningstall, voldsstatistikk og tiltak 
for å skape et levende sentrum. I tillegg informerte politiet om deres erfaringer med reduserte 
skjenketider. Politiet slår fast at Hønefoss er en trygg by hvor det er få tilfeller av vold, men at det er 
vanskelig å måle hvorvidt innskrenking av skjenketiden har hatt en positiv innvirkning. Viktige faktorer 
er at politiet fra 2012 har vært mer synlige i bybildet og at samarbeidet med utestedene er blitt bedre. 
Videre er bøtenivået for vold økt, og personer som oppfører seg voldelig, blir bortvist fra sentrum. 
Politiet erfarer at det er «gjengangere» som står bak det meste av volden, og har prioritert å fjerne disse 
personene fra sentrum. Resultatet er vesentlig mindre vold. I 2011 ble det registrert 41 voldstilfeller, 
mot 18 i 2015. 
 
Konsekvenser av redusert skjenketid  
Våre gjester forteller at de i mange tilfeller velger å gå ut i Oslo fremfor Hønefoss på grunn av lengre 
skjenketid i hovedstaden. I Hønefoss rekker gjestene så vidt å komme til sentrum før utestedene 
stenger. Det fører til at vorspiel ofte ender som rene hjemmefester fordi tidsrommet for å reise til 
sentrum er veldig kort. Dersom gjester ikke har fått taxi innen klokken 00.45, velger de ofte bort turen 
til sentrum fordi det er for kort tid til utestedene stenger. Styreleder Anders Lykken i Hønefoss Taxi 
peker på at publikum ønsker transport i perioden fra midnatt til klokken 00.30. Taxinæringen har 
imidlertid ikke kapasitet til å transportere alle i løpet av dette tidsrommet. Lykken mener dette 
kapasitetspresset bidrar til færre mennesker i sentrum og økt bruk av pirattaxier. Han påpeker også at 
taxiene nå i langt større grad kjører folk til nachspiel og ikke hjem. Taxinæringens omsetning i helgene 
er redusert med 20-30 prosent.  
Mengden alkohol konsumert i kontrollerte omgivelser på utestedene er betydelig redusert, og flere 
utesteder har måttet stenge. I 2014 var utelivsnæringens samlede omsetning av alkoholholdig drikke 
på cirka 90 000 liter, en reduksjon på cirka 50 000 liter fra 2011. Redusert skjenketid har ført til økt 
alkoholkonsum på vorspiel, samt at publikum ikke ønsker å avslutte kvelden når utestedene 
stenger. Det resulterer i langt flere nachspiel. I 2014 omsatte dagligvarebransjen 1 263 000 liter 
alkoholholdig drikke, en økning på 126.000 liter fra 2012.  
 
Konklusjon 
Ifølge politiet er det vanskelig å måle om redusert skjenketid har hatt en positiv effekt på 
voldsstatistikken. Det var en markant nedgang i vold allerede fra des 2011, da politiet ble mer synlige i 
bybildet. Den negative effekten, i form av økt privat alkoholkonsum og langt færre mennesker i 
sentrum, er lettere å måle. Som et ledd i arbeidet med å skape et levende sentrum foreslår 
utelivsnæringen å ta i bruk andre virkemidler enn redusert skjenketid. Prosjektene «Trivelig Uteliv 
Romerike» og «Salutt» i Oslo, som bygger på målrettet samarbeid mellom politi, kommune og utelivet, 
har svært gode resultater å vise til. I «Salutt»-området i Oslo sentrum er overskjenking redusert med 17 
prosentpoeng fra 2011 til 2014. Nylig ble det også kjent at voldskriminaliteten i prosjektområdet har 
gått ned med hele 70 prosent siden 2011. Utvidet skjenketid til klokken 03.00 kombinert med et 
styrket samarbeid mellom utelivsnæringen, kommunen og politiet tror vi vil bidra til et mer levende 
bysentrum i Hønefoss.  



Fra: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.02.2016 07:03:37 

Emne: Uttlaelse til alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 

Vedlegg:  

 
Konklusjon 
Det er ikke noen entydig sammenheng mellom stengetid 02 -03 og komplikasjoner til 
alkoholbruk 
 
Beskrivelse: 
Det kan legges ulike perspektiv på det: 
 
1. Bruker perspektiv. 
Det er den yngre del av den voksne befolkning, som er brukere på byens møteplasser og 
utesteder ( restauranter, barer etc) sent på kveld/natt. Alternativet til serveringssteder er 
private møteplasser. Jeg har forstått at brukergruppen har samme ønske som de 
næringsdrivende: lengere skjenketid (til 03).  
En typisk profil er slik det presenteres fra flere brukere og fra utestedene, at det festes på 
private arenaer (vor-spiel) frem til 00-01, og deretter ute - inntil stengetid - for igjen å samles i 
private arenaer til nachtspiel. Begrunnelsen er at det stenges så tidlig at festen "knapp er i 
gang".  
En vurdering er, at om utestedene hadde skjenketid til 03 i stedet, ville flere avslutte festen der 
- i stedet for å fortsette på nachtspiel?  
En betydelig forskjell på et serveringssted og en privat arena er offentligheten. På 
serveringsstedet  observeres det hvor påvirket kundene er. 
 
2. Næringsdrivende/utvikling 
Det er uten tvil attraktivt for utestedenes næringsgrunnlag om skjenketidene ikke 
begrenses lokalt utover det som er lovens rammer (til 03).  
Det kan være stimulerende for at flere benytter utelivet lokalt. I seg selv er det inkluderende, 
flere vil ha mulighet for å delta om det ikke er reisevei.  
Det er et ønske at Ringerike skal ha positivt omdømme og være et attraktivt sted å bo og leve. 
Det krever ikke minst positiv omtale blant unge voksne. De er fremtidens brukere av 
restauranter, cafeer, kulturliv etc. 
Det å etablere en kultur for å møtes på utearenaer er et argument for å legge til rette for unge 
brukere av byens uteliv. 
Et samfunn med aktive engasjerte innbyggere og tilgjengelige møteplasser er gode 
folkehelsetiltak. 
 
3. Kriminalitet 
Det er i dag et lav forekomst av kriminalitet koblet til uteliv, i flg. politiet. Det samme fremgår av 
statistikker. 



Lokalt ble det registrert reduksjon da politiet endret sin praksis og bemanning på natt og i helg. 
Endringen kom før reduksjon i åpningstiden. 
Det er ikke derfor ikke lokalt holdepunkt for å si at det er sammenheng mellom åpningstid og 
kriminalitet. 
Politiet lokalt avviste i vårt møte at forsøk i andre byer, som har funnet det motsatte (redusert 
åpningstid gav mindre kriminalitet (bla. i Trondhjem)) , nå har vist seg ikke å være hverken 
generaliserbare eller entydige i årsak-virkning.  
 
4. Bråk og uro i byen, tilgjengelig drosje etc. 
Det er - uansett åpningstid - en utfordring å i vareta ønsket om et dynamisk, levende, aktivt og 
attraktivt Hønefoss sentrum - sammen med ønsket om et attraktivt rolig befolkningstett 
boområde. Det er vi i dag i Ringerike kommune kjent med i forbindelse med fx. Hønefoss revy 
og JailHouse Rock. 
 
Det er særlig bemerket bråk og uro i drosjekø når utestedene stenger. Det kan tenkes å få et 
annet bilde når drosje holdeplassen nå flyttes fra torget?  
Drosjekø avhenger av etterspørsel. Jo flere som skal reise på samme tidspunkt.... Det er ikke 
umiddelbart et forhold som er tett koplet til skjenketid - men det kan tenkes at økt åpningstid, 
vil kunne fordele transporten over flere timer. 
 
5. Medisinsk  
Det er viktig å være tydelig på at alkohol som i  øl, vin, spiritus er et legalt nytelsesmiddel, 
regulert bl.a. av næringsmiddel lovgivingen.  Noen varer selges i dagligvarer - andre i 
monopolbutikk, det er aldersbegrenset tilgang - men ikke ulovlig å kjøpe, eie eller nyte. 
Det er ikke "bare" et rusmiddel, og ikke illegalt, som fx. amfetamin, hasj etc.  
 
Den skillelinje er viktig for ikke å gjøre nytelse av vin og øl  lik rusmisbruk. Ikke gjøre det mystisk, 
halvkriminelt og hemmelig; - og dermed utenfor det, som vi normalt lærer våre barn og unge å 
omgås i samfunnet. Illegale rusmidler finnes på samme arenaer som ikke regulert alkoholsalg. 
 
Utfordringene knyttet til alkohol er rus effekten.  
Vin, øl, spiritus er nytelsesmidler, der alkoholen er "en uheldig" bivirkning for store grupper i 
befolkningen; og som sådan limiterende for inntak, bilkjøring etc.  Det gjelder også for mange av 
de som bruker byens utesteder. 
For enkelte er alkoholen blitt et rent rusmiddel. Det er ingen tvil om at det er beheftet med 
store helsemessige utfordringer for den det gjelder og de nærmeste. Men det er ikke 
alkoholikeren som er den typiske bruker av utestedene fra 02-03. 
 
Jeg finner ikke holdepunkt for at forekomsten av alkoholisme eller andre negative 
helseeffekter  påvirkes av skjenketider på natten. 
 
 
  
Med vennlig hilsen 



  

Karin Møller 

Kommuneoverlege 
Ringerike Kommune 
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UTTTALELSE TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN I RINGERIKE 

KOMMUNE 

 

 

Politiet i Hønefoss ga ved forrige behandling av skjenketider en anbefaling om å ha kortere 

skjenketid. 

 

Uttalelsen var basert på erfaring fra vår tjeneste i helgene, dokumenterte straffbare hendelser 

mot liv/legeme og forstyrrelse av ro og orden. 

 

Vi la også til grunn evalueringer fra andre kommuner og byer som hadde gjennomført 

tilsvarende reduksjon i skjenketidene. 

 

Situasjonen i Hønefoss sentrum på kvelds- og nattetid i helgene er endret siden sist 

behandling. Vi har færre lovovertredelser og mindre andre henvendelser som går på 

forstyrrelse av lov og orden i Hønefoss. 

 

Vi har ikke gjort en grundig evaluering for å se på om dette er et resultat av kortere skjenketid 

alene, eller i hvor stor grad skjenketiden har påvirket endringen. SIRIUS har en rapport som 

viser at kortere skjenketider er et tiltak som fungerer mot utelivsvold, lenke vedlagt. 

 

Sett fra vår side så er det en mer sammensatt forklaring på den forbedrede situasjonen vi har i 

dag. Blant annet antar vi at nedenstående punkter har hatt innvirkning: 

 Politiet har hatt en målrettet innsats i sentrum for å forebygge uønskede og straffbare 

forhold, synlig politi. 

 Det er færre, og mindre utesteder med skjenkebevilling, også endringer mht. 

aldergrense på utesteder. 

 Bruk av bortvisning og oppholdsforbud. 

 Mulig endring i ungdomskultur. 

 Skjenkekontroll og oppfølging av skjenkesteder herunder også bruk av godkjente 

ordensvakter. 

 

 

Ringerike kommune  

 

  

 

NORDRE BUSKERUD POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600396 

 

Sted, Dato 

Hønefoss, 24.02.2016 
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Politiet kan ikke si at en utvidelse av skjenketiden vil føre til en uønsket endring i Hønefoss på 

kveld- og nattetid i helgene. Vi fraråder i dag ikke en utvidelse av skjenketidene, men dette 

må følges opp videre, ikke minst ved endringer i utelivsbransjen mht antall steder og antall 

gjester.  

 

Ved en utvidelse av skjenketiden så er det er viktig å ha tiltak som forebygger en evt uønsket 

endring.  

Vi skal ha et synlig, tilstedeværende politi og et godt samarbeid mellom kommune, næringsliv 

og politi. Vi viser til for eksempel SALUTT prosjektet i Oslo der det er lagt vekt på samarbeid 

og opplæring som en del av tiltakene mot overskjenking og vold.  

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell Magne Tvenge   

Politistasjonssjef   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

KM Tvenge  

Politistasjonssjef  

Telefon:   

 

 
 

--------------------------------- 
 

Sirius.no: Det er foreløpig svært lite forskning på resultatene av den times innskrenkningen 

flere norske byer gjennomførte. Dr. philos Ingeborg Rossow skriver noe om "effekt av tiltak for 

å begrense vold i tilknytning til skjenking" på 

http://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og-debatt-2/Skjenking--vold-og-

forebyggende-tiltak/Effekt-av-tiltak-for-a-begrense-vold-i-tilknytning-til-skjenking/ 

 

Oppsummert skriver hun at studier viser at innskrenking fungerer som et tiltak mot vold, der 

voldskriminalitet er en del av utelivsproblematikken. 

 

 

 

Salutt: 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Prosjekt

er/Salutt/sirusrap.3.14.pdf .  
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Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1445-1   Arkiv:   

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Formannskapet tar rådmannens forslag til framdrift for arbeidet med nye etiske 

retningslinjene for ansatte og politikere i Ringerike kommune til etterretning. 

2. Som nytt politisk medlem til arbeidsgruppen velges: ………………………………. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 

3.7.1995, sak 0146 (vedlagt saken), og har ikke vært revidert siden. Retningslinjene er kun 

gjeldende for ansatte i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og 

samfunnsutvikling de siste 20 år er retningslinjene modne for revidering. 

 

Beskrivelse av saken 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i organisasjonen. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger direkte 

av lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske retningslinjer, 

dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og rettferdig. 

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne 

svekkes ved mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske 

handlinger. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med politikere og 

representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit Bolstad (H), 

Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske retningslinjer lot seg ikke prioritere i 2015 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen vil nå sørge for at revideringen blir gjennomført, og ønsker også at Ringerike 

kommunes antikorrupsjonsarbeid innarbeides i de nye retningslinjene. Siden saken sist var 

oppe, har Ringerike kommune ansatt kommunalsjef HR, som rådmannen vil skal inngå i 

gruppen og lede arbeidet. 

Rådmannen har da utpekt følgende fra ansatte og ledelsen til å delta i arbeidsgruppen 

sammen med de valgte tre politikere: 

 Kommunalsjef HR 

 Kommunalsjef økonomi 

 Hovedverneombud 

 Representant for Fagforbundet 

 Representant for Utdanningsforbundet 

 

Seniorrådgiver Sveinung Homme fungerer som gruppens sekretær. Rådmannen tar sikte på å 

fremme sak om nye etiske retningslinjene for ansatte og politikere i Ringerike kommune for 

formannskapet 23. august 2016. 

Ved valget høsten 2015 gikk representanten Marit Bolstad (H) ut, og må erstattes med et 

nytt medlem. 

 

Vedlegg 

 Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune av 3.7.1995  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Etiske retningslinjer for Ringerike kommune, vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr. 

0146: 

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 

Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det 

spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for 

kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for 

kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er 

truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet). 

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 

holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe uetisk 

forvaltningspraksis. 

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være 

egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller 

vedtak. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l. 

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i 

form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatter skal ikke 

forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i 

kommunen. 

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal 

nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med brev 

som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen, 

eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for 

anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vise respekt for, men forklare 

regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til 

tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges 

overordnet myndighet til avgjørelse. 

c. Moderate former for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og 

informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at 

den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste 

overordnede skal orienteres om slike forhold. 

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet 

kan bare skje etter særskilt vedtak. 

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom 

kommunenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke 

rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan 

påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, 

eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike 

mulige interessekonflikter kan være: 

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger 

- Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen 



- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den 

enkelte arbeider med i kommunen 

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i 

en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet 

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser 

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet 

03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av bygg- og anleggsarbeider - 

vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig 

vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter. 

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må 

respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens 

bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal 

være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses- og 

arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven. 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/147-7   Arkiv: X42 &15  

 

Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2017 – 2020. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Beskrivelse av saken 

 

Jf. skjønnsprosessloven § 14 skal kommunen foreslå personer som skjønnsmedlemmer. 

Skjønnsmedlemmene velges av fylkeskommunen. 

I brev av 2. februar fikk vi fra Fylkeskommunen beskjed om å foreslå 43 personer. I brev 

mottatt 2. mars er tallet justert ned til 30 personer. 

Vedlagt liste inneholder forslag på 38 personer.  

 

Det er fylkeskommunen som velger skjønnsmedlemmene. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer for 

perioden 2017 – 2020. 

 

Vedlegg 

 

Navneliste – forslag på skjønnsmedlemmer. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 



saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 





SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/668-2   Arkiv: X40 &13  

 

Høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekainsme for 

rettslige tvister mellom stat og kommuner og begrensniger i 

statlig klageinstans og adgang til å overprøve kommunens 

utøvelse av det frie skjønn 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon sin høringsuttalelse om 

etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner og 

begrensninger i statlig klageinstans og adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det 

frie skjønn 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 27. januar på høring et notat hvor 

det foreslås å begrense statlige klageinstansers adgang til å overprøve kommunenes utøvelse 

av det frie skjønn. Regjeringen foreslår videre at kommuner skal ha adgang til å saksøke 

staten for de alminnelige domstolene i rettslige tvister mellom stat og kommune. 

Høringsfristen er 27. april 2016. Se link til høringsbrevet 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---etablering-av-tvistelosningsmekanisme-for-
rettslige-tvister-mellom-stat-og-kommune-mv/id2471706/ 

 

Ringerike kommune har mottatt KS sin høringsuttalelse vedrørende overnevnte med 

anmodning om å støtte opp under høringsuttalelsen. KS støtter regjeringens forslag om at 

kommuner skal ha adgang til å saksøke staten for de alminnelige domstolene i rettslige 

tvister mellom stat og kommune. KS er enig i at det er behov for å beskytte innbyggerne ved 

mottakelse av visse velferdstjenester fra å bli inndratt i rettslige tvister mellom stat og 

kommune, men foreslår en noe annen rettslig innretning av unntaket. 

 



KS er positiv til forslaget om å begrense statlige klageorganers adgang til å overprøve 

kommunenes frie skjønn, og til at det foreslås en særlig begrunnelsesplikt for å fravike 

kommunens skjønn. Se vedlagte høringsuttalelse fra KS. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er enig i høringsuttalelsen fra KS. Rådmannen vil derfor anbefale 

kommunestyret å støtte KS sin høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekanisme 

for rettslige tvister mellom stat og kommuner og begrensninger i statlig klageinstans og 

adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn. 

 

 

Vedlegg 

 

Høringsuttalelse fra KS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



















SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/10189-18   Arkiv: U63 &18  

Kooperativen - Oppsettende virkning av vedtak om inndranging av 

skjenkebevilling.  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Under forutsetning av at klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling ved 

Kooperativen AS er mottatt innen klagefristens utløp 14. mars 2016, gis vedtaket 

oppsettende virkning til klagen er ferdig behandlet. 

Dersom en formell klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp iverksettes vedtaket om ti 

dagers inndragning av skjenkebevillingen for Kooperativen fra og med 17. mars og i ti -10- 

dager. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

I medhold av alkohollovens § 1-8 vedtok formannskapet inndragning av skjenkebevillingen 

ved Kooperativen i ti dager for brudd på forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning 

av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 

I oversendelsesbrevet til bevillingshaver ble det gitt en klagefrist på tre uker. Det vil si at 

klagefristen gikk ut 14. mars. 

Videre ble det opplyst at vedtaket skulle iverksettes fra og med den 17. mars og i ti dager. 

Som vedleggene viser ønsker Kjell-Eric og Terje Andersen, på vegne av Kooperativen AS, 

at vedtaket skal gis oppsettende virkning frem til klagen er endelig behandlet av 

Fylkesmannen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Under forutsetning av at en formell klage på vedtaket er mottatt innen klagefristens utløp, 

anbefaler rådmannen at vedtaket om inndragning av skjenkebevillingen for Kooperativen gis 

oppsettende virkning til Fylkesmannen har behandlet og fattet vedtak i klagesaken.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 















SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1236-1   Arkiv:   

 

Masseuttak gnr/bnr 52/1 Kilemoen - forhåndsvarsel om mulig 

pålegg om stans  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Det skal vurderes å fatte vedtak om pålegg om stans av tiltak knytta til uttak av 

masser på gnr/bnr 52/1 Kilemoen jf. plan- og bygningsloven § 32-3.  

2. Det delegeres til rådmannen å sende forhåndsvarsel om dette til grunneier og 

tiltakshaver.   

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Det har siden slutten av 1960-tallet vært drevet uttak av grus på gnr/bnr 52/1 på Kilemoen. 

Uttaket har ingen tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.). Rådmannen mener uttakene 

må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en vesentlig endring/utvidelse 

av uttaket, etter innføring av søknadsplikt etter pbl. i 1995. Med bakgrunn i dette anbefaler 

rådmannen at det fattes vedtak om pålegg om stans av tiltak knytta til uttak av masser, inntil 

nødvendige tillatelser er innhentet.  

 

Beskrivelse av saken 

Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak og klage 

Formannskapet vedtok 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av 

gnr/bnr 52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  

 

Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.08.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre 

behandling i brev 07.11.2014 (se lenke til sakspapirer under "vedlegg").  

 

Fylkesmannens vedtak i klagesak 



Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.02.2015 (vedlagt). Fylkesmannen tok klagen til 

følge, og opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for 

ny behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:  

1. Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale 

2. Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt ift. igangværende 

virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud 

 

Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller 

om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et 

nytt tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette 

området.  

 

Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i 

eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet. 

Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er 

forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige 

endringer/utvidelser og kun får virkning fram i tid.  

 

Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er 

endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende 

hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.  

 

Klausuleringsavtale 

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale mellom kommunen og grunneiere knytta til 

Ringerike vannverk. Klausuleringsavtalen setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under 

kote 152, og under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme 

fram til et erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for 

utmåling av erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle 

fastsettes etter vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke 

hadde foreligget. 

Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m
3 
grus var omfattet av skjønnet.  

 

Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen er mangelfullt vurdert av kommunen, og viser 

blant annet til innholdet i avtalen og senere utbetalt erstatning til grunneier. Med bakgrunn i 

dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften har vært ulovlig i en 

lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever grundigere vurdering 

av driftens omfang og karakter over tid.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- 

og friluftsformål (LNF). Området er også markert med skravuren "nedslagsfelt for 

drikkevann".  

 

Reguleringsplan under arbeid 

Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for 

dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer 

at området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette 

klausuleringsbestemmelsene i en reguleringsplan.  



 

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og 

behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da 

det har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt 

det samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer 

for beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.  

 

Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å kombinere uttak av grus med 

klausuleringsbestemmelser for vannverket. 

 

Juridiske forhold  

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep 

Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I 

perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen 

plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding. Ved 

lovendring av pbl. 05.05.1995 det innført søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep.  

 

I forarbeidene til lovendringen i 1995 ble blant annet masseuttak nevnt som eksempel på 

vesentlig terrenginngrep. Det framgår også av kommentarer til loven at hva som kan anses 

som vesentlig også må kunne ses over tid, slik at myndighetene kan gripe inn dersom 

mindre arbeider samla sett fører til vesentlige inngrep. Terrenginngrep må og ses i forhold 

til omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra stedlige forhold. Jo mer ømfintlig 

eller sårbart terreng, jo lavere vil terskelen for når inngrep anses som vesentlig være (jf. 

tolknings- og prinsipputtalelse fra Kommunal og regionaldepartementet).  

 

Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. § 

20-1 bokstav k (siden 01.07.2010). Masseuttak vil i de fleste tilfeller i dag utløse krav om 

reguleringsplan jf. pbl. § 12-1.  

 

Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift  

Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende 

spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan 

det da kreves søknad på et seinere tidspunkt? 

 

Denne problemstillingen er omtalt i Miljøverndepartementets rundskriv T-5/96. Her står det 

blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende virksomhet, f.eks. 

grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller kan nedlegge 

byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanen. Departementet skriver 

at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i plan. Videre skriver 

departementet følgende:  

 

Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. 

Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør 

kommunen i rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få 

avslutta drifta på ein rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert 

sterkt redusert eller må slutte heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det 

dreier seg om eit lovleg uttak eller om verksemda som er ønska, må karakteriserast 

som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om uttaket har vore ute av drift så lenge at 



det har oppstått ein ny situasjon som krev ny behandling av offentleg styremakt. Det 

same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang og karakter, f.eks. til eit mykje 

større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang langt ut over tidlegare 

uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…) 

 

Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser/endringer. 

Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd 

vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter 

pbl. § 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av 

virksomheten, at det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k). 

 

Eksempel på lignende sak 

Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av 

søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en 

reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde tillatelsen til 

fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et 

vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 

var det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m
3
, som ble ansett å utgjøre et 

vesentlig terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at 

det skal tas hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen 

ivaretok miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av 

drikkevannet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Dersom formannskapet vedtar at det skal vurderes å fatte vedtak om påbud om stans, sendes 

det forhåndsvarsel om dette til grunneier og tiltakshaver, som er Hans Anton Støen og 

Hæhre Entreprenør AS. Dette iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Det vil da bli 

muligheter for å gi uttalelser til forhåndsvarselet.  

 

Etter at uttalefristen er gått ut, og eventuelle uttalelser er vurdert, legges saken fram for 

politisk behandling. Eventuelt vedtak om pålegg om stans vil være et enkeltvedtak som kan 

påklages iht. forvaltningsloven § 29. Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et 

enkeltvedtak, og kan ikke påklages.   

 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak 

Dersom formannskapet ikke ønsker at det skal vurderes å fatte vedtak om påbud om stans, 

kan alternativt forslag til vedtak være:  

 Det skal ikke sendes forhåndsvarsel om mulig påbud om stans av tiltak knytta til 

uttak av masser på gnr/bnr 52/1.   

 

Konsekvenser av alternativt vedtak 

Dersom det ikke sendes forhåndsvarsel nå vil dette få betydning for tidsbruken dersom en 

senere kommer fram til at det er aktuelt å fatte vedtak om pålegg om stans. Det vil da måtte 

sendes forhåndsvarsel om dette, med den tidsbruken det innebærer ift. uttalefrist osv.  

 

Etter rådmannens vurdering skulle det vært innhentet tillatelse etter plan- og bygningsloven 

for uttaket etter at søknadsplikt ble innført i 1995. Alternativt vedtak innebærer at 

kommunen ikke følger opp et forhold som anses som ulovlig. Kommunen har etter pbl. § 



32-1 plikt til å forfølge ulovligheter. Dersom overtredelsen er av mindre betydning kan 

kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 

Videre kan masseuttak på visse deler av gnr/bnr 52/1 innebære en risiko for 

drikkevannsforsyningen i Hønefoss-området. Ny klausulering av området for å beskytte 

drikkevannskilden er tenkt sikret gjennom reguleringsplan etter pbl. Det vises til pågående 

planprosess og forslag til ny klausuleringsplan.  

 

Rådmannens vurdering 

Fylkesmannens vedtak ifm. midlertidig forbud mot tiltak 

Rådmannen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å 

nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. Rådmannen ser imidlertid at ikke alle vurderingene 

som ble gjort i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i 

saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Rådmannen 

ser at vedtaket burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak 

forbudet skulle omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i 

foreslått klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.  

 

Klausuleringsavtale 

Prosesser i forbindelse med klausuleringsavtalen må ikke blandes sammen med eventuelt 

øvrige tillatelser som en tiltakshaver er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være 

seg behov for konsesjon etter mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen 

ble inngått i 1985 var det som nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl. Ansvarlig 

tiltakshaver har en selvstendig plikt til å avklare om uttak er søknadspliktig etter gjeldende 

regelverk, og innhente nødvendige tillatelser.  

 

Rådmannen fastholder som tidligere at klausuleringsavtalen ikke kan erstatte nødvendige 

tillatelser etter pbl. Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har 

kommet til i etterkant, og innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter 

pbl. og annet lovverk dersom tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer.  

 

Utvikling av uttaket  

Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt 

over utvikling i uttaket ut fra mengde masser knytta til årstall. Rådmannen ser at noen av 

tallene ikke harmonerer med hverandre. Oversikten er utelukkende basert på opplysninger 

fra grunneier i 2014 og 2015. 

  

01.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i 

området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for 

uttak er oppgitt til 2 600 000 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
. Konsesjonssaken er 

fortsatt til behandling hos Direktoratet for mineralforvaltning, som er ansvarlig myndighet 

etter mineralloven. Saken vil sendes på høring, hvor kommunen er en av flere uttaleparter.  

 

Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan 

terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en 

innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Areal omsøkt i 

konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som så langt har vært berørt av 

uttak.  

 

Vurdering av søknadsplikt 



Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige 

terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil 

søknadsplikten gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis 

tilbakevirkende kraft, er man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter 

som gjelder for framtida. 

 

Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig 

endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes.   

Rådmannen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en 

vesentlig endring/utvidelse av uttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995. Dette gjelder 

særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av søknadsplikt. 

Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. tidligere uttak. 

Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige dimensjoner.  

 

Reguleringsplan 

Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt 

nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet. 

 

Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. 

(se e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:  

 Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i  

  utgangspunktet ikke stoppes. Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. 

  Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man vurderer en verneregulering. 

  (Hit, men ikke lenger).  

 

På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man 

vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte 

en drikkevannskilde.  

 

Bakgrunn for oppfølging av saken 

I møte 28.04.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter formannskapets 

vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.06.2014. I møtet oppfattet kommunen at det 

heller ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det første, og at 

tidspunkt for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler en 

fastpris for å ta ut 10 000 m
3
 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store 

oppdrag i området, med behov for den aktuelle typen masser, vil det kunne bli tatt ut store 

mengder. 

 

I brev til grunneier 12.05.2015 (vedlagt), skriver rådmannen følgende:  

Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg 

noe i forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige 

uttak som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende 

vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget 

brev med forhåndsvarsel om dette. 

 

I brev 25.08.2015 (vedlagt) fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke 

foreligger søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor 



rammene av avtale og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å 

varsle kommunen om slike uttak.  

 

Med bakgrunn i ovenstående anser rådmannen at det er grunn til å følge opp saken.  

 

 

Vedlegg 

Sakspapirer ved formannskapets behandling av klage på midlertidig forbud mot tiltak, 

21.10.2014, sak 171/14 

Fylkesmannens vedtak i klagesak, 26.02.2015 

Brev til grunneier 12.05.2015 

Brev fra grunneier 06.06.2015 

Brev til grunneier 06.07.2015 

Brev fra grunneier 28.08.2015 

Flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 

Oversikt over utvikling i uttaket 

 

 

 Ringerike kommune, 01.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



Vår dato: 26.02.2015
Vår referanse: 2014/5546
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 14/815-5

Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen

Innvalgstelefon: 32266644

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerikekommune
Postboks123Sentrum
3502Hønefoss

Ringerike kommune - gnr 52/1- klageover vedtak om midlertidig forbud
mot tiltak

VEDTAK

Klagen tas til følge.Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fjerde ledd opphever
FylkesmannenRingerike kommunesvedtak av 17. juni 2014.

Fylkesmannensvedtak er endeligog kan ikke påklages,jf. forvaltningsloven § 28 tredje
ledd.

Fylkesmannenvisertil oversendelsemottatt8. november2014.Vi beklagerat
saksbehandlingstidenoverstiger12 uker.

Sakensbakgrunn

Formannskapeti Ringerikekommunevedtoki møte17. juni 2014midlertidig forbudmot
tiltak påeiendomgnr52/1vedRingerikevannverkpåKilemoen.Bakgrunnenfor vedtaketer
etønskeomå beskyttedrikkevannskildeni området.Vedtaketlyderslik:

“ 1. Detnedleggesmidlertidig forbudmottiltak, i henholdtil pbl § 13,på gbnr52/1
innaforsone1 i deforeslåtteklausuleringssonene(seområdemedrutete(rød)skravur
påvedlagtkart: «OversiktoverStøenseiendomgnr/bnr.52/1i forhold til
klausuleringssonerav6.3.14vedRingerikevannverk»datert25.4.2014)vedRingerike
vannverkpåKilemoen.Forbudetmottiltak gjelderfram til områderer regulert i
vedtattreguleringsplan.

2. Detkanåpnesfor søknadommidlertidig tillatelsetil tiltak etterplan- og
bygningsloven(pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1innafor sone2a i deforeslåtte
klausuleringssonene(seområdemedstripete(blå) skravurpåvedlagtkart: «Oversikt
overStøenseiendomgnr/bnr.52/1i forhold til klausuleringssonerav6.3.14ved
Ringerikevannverk»datert25.4.2014)vedRingerikevannverkpåKilemoen.En
eventuellmidlertidig tillatelsevil gjeldeinntil områdeter regulert i vedtatt
reguleringsplan.Eneventuellmidlertidig tillatelseforutsetterat detutarbeides
reguleringsplanfor området,ogat detutredeskonsekvenseri tilstrekkeliggrad i
forbindelsemedsøknadommidlertidig tillatelseetterpbl § 20-1 k). Dersomdetsøkes
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 om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter 
 pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12- 
 1 2.ledd og fra kommuneplanen. 
 
 3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand.” 
  
Etter Fylkesmannens syn inneholder vedtaket i realiteten tre avgjørelser. I punkt 1 vedtas 
midlertidig forbud mot tiltak. Punkt 2 stiller krav om at det må sendes inn søknad om tillatelse 
for fortsatt drift av anlegget. Punkt 3 innebærer at kostnader til juridisk bistand ikke vil bli 
dekket. 
 
Forut for vedtaket har det vært både møtevirksomhet og korrespondanse mellom partene. 
 
Vedtaket er påklaget av Hans Anton Støen i brev av 20. august 2014. Klager mener prinsipalt 
at forbudet må kjennes ugyldig for hele hans eiendom. Subsidiært ber han Fylkesmannen 
klargjøre at forbudet kun rammer “nye tiltak” og at det ikke rammer ethvert uttak av grus fra 

det etablerte uttaksområdet. Klagen er i det vesentligste begrunnet med at: 
 

 Grusuttaket er en lovlig etablert virksomhet 
 Det er ikke hjemmel for å nedlegge midlertidig forbud mot uttak av grus i et 

igangværende, lovlig drevet grustak 
 Klausuleringsavtalen fra 1985, med bestemmelser og soneinndeling, må anses som en 

avtalefestet arealplan for forvaltningen av både grunnvann og grus på eiendommen 
 Skjønnsforutsetningene for avtaleskjønn i 1990 er forpliktende både for kommunen og 

for grunneier 
 Det er først våren 2014 at kommunen har hevdet at grusdriften må ha tillatelse etter 

plan- og bygningsloven 
 I kommunens plan- og utredningsprogram 18. januar 2011 står det at grustaket skal 

ivaretas i planen 
 Driften av grustaket må anses som en kontinuerlig, lovlig virksomhet innenfor ett og 

samme område 
 Plan- og bygningslovens regler om søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, og det kan 

ikke settes som betingelse for fortsatt drift at det må søkes tillatelse etter pbl. § 20-1 
 Dersom kommunen mener det er nødvendig med ytterligere restriksjoner av hensyn til 

drikkevannet, må det inngås ny avtale med grunneier eller startes ekspropriasjonssak 
 
Klagen ble behandlet av formannskapet 21. oktober 2014, som ikke fant grunnlag for å endre 
sitt tidligere vedtak. 
  
Fylkesmannen har mottatt ytterligere dokumenter og e-poster fra klager, i tillegg til at vi har 
avholdt et møte 10. februar 2015. 
 
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.  
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Fylkesmannens merknader 
 
Bestemmelsen i pbl. § 13-1 første ledd lyder: 
 
 “Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 

 planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 
 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
 planspørsmålet er endelig avgjort.” 
 
Formålet med reglene om et midlertidig forbud er å gi reguleringsmyndigheten tid og 
anledning til å vurdere den fremtidige arealdisponeringen i området uten å måtte innvilge 
søknader som kan vanskeliggjøre det fremtidige reguleringsarbeidet. 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager er part i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven  
§ 28. 
 
Klagen er etter det opplyste fremsatt innen den utsatte klagefristen.  
 
Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Området er videre 
båndlagt til område for grunnvann. På plankartet er det også markert at det er vanninntak i 
området. Kommuneplanens arealdel er vedtatt 30. august 2007. Tidsperioden for båndlegging 
til grunnvannsområde (fire år) er således utløpt, jf. pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d). Det vil 
si at båndleggingen til grunnvannsområde ikke lenger har noen rettsvirkning. 
 
  
Vurdering av klagerens anførsler 
Klageren er spesielt opptatt av at forbudet mot tiltak kun får virkning fremover i tid, og da 
kun på nye tiltak. Driften av grustaket må anses som en kontinuerlig lovlig virksomhet, og 
som derfor ikke rammes av forbudet. 
 
Kommunen på sin side uttaler i forhåndsvarselet at: 
 
 “Hensikten med å nedlegge forbudet er å begrense eller stoppe driften av grustaket”. 
  
Videre uttaler kommunen i saksfremstillingen til vedtaket at bakgrunnen for forbudet er at det 
drives grusuttak på eiendommen som kan true kvaliteten på drikkevannskilden. Kommunen 
kan ikke risikere at det drives grusuttak i områder der en ulykke vil kunne forurense 
grunnvannet. Kommunen krever videre at det søkes om tillatelse til vesentlig terrenginngrep 
etter pbl. § 20-1 bokstav k). Kommunen understreker samtidig at et hvert uttak av grus i dette 
området er ulovlig i dag. En eventuell godkjenning av søknad om midlertidig tillatelse vil kun 
bli gitt under forutsetning av at det utarbeides reguleringsplan. I meldingen om vedtaket som 
er sendt grunneier skriver kommunen i tillegg at det er lagt vekt på at grusuttaket er ulovlig, 
siden det ikke er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven.   
 
Fylkesmannen bemerker at formålet med reglene om et midlertidig forbud er å gi 
reguleringsmyndigheten tid og anledning til å vurdere den fremtidige arealdisponeringen i 
området uten å måtte innvilge søknader som kan vanskeliggjøre det fremtidige 
reguleringsarbeidet. Der det er nedlagt midlertidig forbud, plikter ikke bygningsmyndighetene 
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å realitetsbehandle søknader om byggetillatelse før områingsfristen er ute. Plikten til å 
behandle søknader etter pbl. § 21-4 første ledd gjelder med andre ord ikke. 
 
En annen virkning av forbudet er at det omsøkte tiltaket vurderes etter reguleringsplanen som 
gjelder etter den fornyede vurderingen. Dette innebærer at et midlertidig forbud utsetter 
søknadsbehandlingen i påvente av et materielt grunnlag for å avslå søknaden, dersom den er i 
strid med ny reguleringsplan for området.  
 
Det er således verdt å merke seg at et midlertidig forbud ikke har som virkning at det griper 
inn i allerede eksisterende forhold. Dette følger også direkte av ordlyden i bestemmelsen jf. 
“ikke kan settes i gang”. Dette følger også av langvarig forvaltningspraksis. Et midlertidig 
forbud mot tiltak får således kun virkning fremover i tid. 
 
Når det gjelder masseuttak er dette en type virksomhet som reiser særlige spørsmål. Grunnen 
til dette er at virksomhetens karakter tilsier at det stadig skjer terrenginngrep, typisk ved at 
grusmasser fjernes fra området. Det følger av pbl. § 20-1 bokstav k) at vesentlig 
terrenginngrep er søknadspliktig. Driften i seg selv medfører således søknadspliktige tiltak, og 
det oppstår dermed spørsmål om det er tilstrekkelig å søke om tillatelse en gang, eller om det 
kontinuerlig må søkes om tillatelse til terrenginngrep etter plan- og bygningsloven. 
 
Denne problemstillingen kommer ytterligere på spissen når det gjelder eldre igangværende 
virksomheter, som i denne saken. Dersom virksomheten er startet på et tidspunkt da det ikke 
gjaldt noen søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, kan det da kreves søknad på et senere 
tidspunkt? Vi merker oss at virksomheten har vært i drift siden midten av sekstitallet.  
 
Fylkesmannen anser at disse spørsmålene er av sentral betydning for saken. Vi kan imidlertid 
ikke se at dette er nevneverdig drøftet og vurdert av kommunen, før den traff sitt vedtak. Vi 
anser at dette utgjør en vesentlig mangel ved saksutredningen. 
 
Miljøverndepartementet har flere ganger tidligere uttalt seg om sentrale forhold vedrørende 
drift av eksisterende masseuttak, og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen 
vil særlig peke på uttalelser av 3. august 1989, 24. august 1990, 6. januar 1995, samt tidligere 
rundskriv T-5/96 av 1. januar 1997 om behandlingen av masseuttak etter plan- og 
bygningsloven. Fylkesmannen anser at uttalelsene fortsatt er relevante. 
 
I uttalelsen 3. august 1989 vises det til at den tidligere bygningsloven av 1965 § 84 ikke ga 
noen uttømmende oppreining av hvilke anlegg som var meldepliktige. Det var imidlertid 
antatt at meldeplikten også gjaldt for masseuttak av et visst omfang. Ved lovendring i 1983 
ble det imidlertid presisert at også masseuttak var meldepliktige. Når det gjelder forholdet til 
igangværende virksomhet uttaler departementet at: 
 
 “Departementet antar at plan- og bygningslovens § 84 ikke kommer til anvendelse på 
 et masseuttak som allerede var i drift ved lovens ikrafttreden. Tiltakets karakter og 
 omfang må i tilfelle endre seg så vesentlig at det kan likestilles med ny virksomhet.” 
 
I sak som gjaldt grusuttak ved Vingrom i Mjøsa ble problemstillingen satt på spissen. Saken 
var i korte trekk at kommunen hadde nedlagt midlertidig bygge- og deleforbud etter tidligere 
pbl. § 33 i et forsøk på å nekte fortsatt grusdrift i området. Saken ble behandlet av 
Miljøverndepartementet 6. januar 1995, som overprøvde både kommunen og Fylkesmannen i 
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den aktuelle saken. Departementet understreker i avgjørelsen at det ikke er holdepunkter for å 
hevde at tiltaket er meldepliktig for hver ny sesong.  Departementet uttaler at: 
 
 “Derimot kan bygningsmyndighetene kreve ny melding dersom de anser at 
 masseuttakets omfang og karakter endrer seg så vesentlig at det kan likestilles med ny 
 virksomhet eller at uttak over tid medfører så store endringer i terrenget at 
 virksomheten vil kunne føre til skade og ulempe av stor betydning”. 
 
Departementet uttaler også at dersom tiltaket må anses som et nytt tiltak, kan det også stanses 
etter plan- og bygningsloven med bakgrunn i brudd på meldeplikten. I den aktuelle saken var 
det imidlertid ikke fremkommet opplysninger om at masseuttakets omfang og karakter hadde 
endret seg så vesentlig, at det kunne likestilles med ny virksomhet. Departementet mente 
derfor at kommunens vedtak i saken var ugyldig, og at det midlertidige forbudet ikke kunne 
gjøres gjeldende overfor masseuttaket. 
 
I ovennevnte rundskriv fremgår det at det kan nedlegges forbud etter pbl. § 33 der videre drift 
og utviding kan få følger som krever mer detaljert planlegging. Når det gjelder uttak som har 
vært i drift i lengre tid uten reaksjon fra kommunen er ikke stansing veien å gå, og tiltaket bør 
heller behandles i plansammenheng. Dette vil kunne være annerledes dersom virksomheten 
har endret omfang og karakter, for eksempel til et mye større uttak med industriell drift med 
kontinuitet og omfang langt ut over tidligere uttak. Dette må i så fall behandles som et nytt 
tiltak. 
 
Etter Fylkesmannens syn vil disse betraktningene langt på vei også gjelde etter ny plan- og 
bygningslov av 27. juni 2008. Det har imidlertid vært en tendens over lang tid at miljøhensyn 
generelt vektlegges i større grad enn tidligere, og dette må derfor også hensyntas i 
vurderingene. 
 
Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen i en sak som den foreliggende må gjøre en 
konkret vurdering av om det er skjedd vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, 
slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så 
store endringer i driften av virksomheten, at det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, 
jf. pbl. § 20-1 bokstav k). Vi kan ikke se at kommunen har vurdert dette på en tilstrekkelig 
måte, og vi anser at det er skjedd feil ved saksutredningen forut for at kommunen traff sitt 
vedtak. 
 
Når det gjelder forholdet til klausuleringsavtalen fra 1985 er Fylkesmannen av den oppfatning 
at denne er mangelfullt vurdert av kommunen. Vi understreker at det i avtalen er satt forbud 
mot uttak av grus i sone 1 under kote 152. Videre er det satt forbud mot uttak av grus som 
ligger under kote 150 i sone 2A. Grus er tillatt tatt ut etter vanlige metoder ned til disse 
dybdene. Dybdene er satt ut i fra vanlig praksis for å sikre drikkevannskildene i slike 
områder, det vil si at det ikke kan tas ut masser nærmere 3 meter enn grunnvannsstanden. Det 
er senere utbetalt erstatning til grunneier på flere hunder tusen kroner for begrensningene 
dette medfører i driften av grusuttaket. Sett i lys av dette virker det noe underlig at kommunen 
mener at driften av grustaket har vært ulovlig i en lengre periode. For å komme til en slik 
konklusjon er det nødvendig å foreta langt grundigere vurderinger av driftens omfang og 
karakter over tid, enn det som er gjort i denne saken. 
 
Kommunen ser ut til å være av den oppfatning at vesentlige terrenginngrep uansett er 
søknadspliktige, selv for igangværende virksomhet. Kommunen ser også ut til å mene at 
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søknadsplikten gjelder generelt for igangværende virksomhet. Videre virker det som om 
kommunen er av den oppfatning at et midlertidig forbud mot tiltak også rammer eksisterende 
virksomhet. Fylkesmannen deler ikke kommunens syn på noen av disse forholdene, og vi 
viser til vurderingene ovenfor.  
 
Når det gjelder forholdet til kommuneplanens arealdel viser vi til at den i utgangspunktet får 
virkning for fremtidige tiltak, jf. pbl. § 11-6 og formuleringen “nye tiltak eller utvidelse av 
eksisterende tiltak”. LNF-formålet får således i utgangspunktet ikke virkning i forhold til 
igangværende virksomhet. 
 
Fylkesmannen anser at det er skjedd feil ved saksbehandlingen i form av mangelfull 
saksutredning. Vi anser videre at kommunens vedtak bygger på feil rettsanvendelse, både når 
det gjelder forståelsen av søknadsplikt i forhold til igangværende virksomhet, men også i 
forhold til rekkevidden av et midlertidig forbud mot tiltak. Samlet sett er feilene av en slik 
karakter at de kan ha virket inn på vedtaket i saken, og dette må følgelig oppheves som 
ugyldig. 
 
Fylkesmannen er videre av den oppfatning at forbudet er for generelt utformet. Forbudet er 
ment å være svært inngripende ovenfor grunneier, noe som stiller store krav til kommunens 
saksbehandling og utforming av vedtak. Det er ikke presisert om det er vesentlige 
terrenginngrep i sin helhet som forbys, og hvor grensen eventuelt skal trekkes. Det er heller 
ikke presisert om det er vesentlige utvidelser eller vesentlige endringer av driften som er 
forbudt. Det vil således være svært vanskelig for grunneier å innrette seg etter vedtaket. Vi 
viser til O. J. Pedersen “Plan- og bygningsrett 2011” side 124, der følgende fremgår om 

vedtakets innhold: 
 
 “Nå må vedtaket formuleres med en henvisning til hvilke tiltak som skal være forbudt, 
 ved for eksempel å henvise til aktuelle bokstavpunkter i § 20-1 første ledd. Skal 
 forbudet gjelde tiltak som ikke er søknadspliktige, må de presiseres nærmere, jf.  
 § 1-6”  
 
Fylkesmannen tar derfor klagen til følge. Vedtaket truffet av Formannskapet 17. juni 2014 
oppheves som ugyldig. Siden vedtaket oppheves er det ikke nødvendig å ta stilling til øvrige 
anførsler fra klageren.  
 
Fylkesmannen understreker avslutningsvis at vi ikke har tatt stilling til om driften er lovlig 
eller ikke, eller om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må 
behandles som et nytt tiltak. Saken er ikke tilstrekkelig utredet/opplyst på disse punktene. 
 
Dersom kommunen etter en fornyet vurdering av saken kommer til at driften er endret/utvidet 
i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, viser vi til at den mest nærliggende 
lovhjemmelen for et slikt eventuelt vedtak er pbl. § 32-3, pålegg om stans. Dersom det 
eventuelt skal nedlegges nytt midlertidig forbud mot tiltak må det presiseres nærmere hvilke 
tiltak som er forbudt, samt at forbudet er begrenset til å gjelde nye tiltak eller vesentlige 
endringer/utvidelser, og kun får virkning fremover i tid. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen opphever Ringerike kommunes vedtak av midlertidig forbud mot tiltak på 
eiendommen gnr 52/1, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Saken sendes tilbake til 
kommunen for ny behandling. 
 
 
Adgang til å kreve dekning av saksomkostninger 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven § 36. Kravet 
må sendes til Fylkesmannen innen 3 uker.  
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Bente Nyegaard Fjell 
avdelingsdirektør 
 

  Fredrik Harvik Thoresen 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ringerike vannverk    
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Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen 
Informasjon om status og videre prosesser 

Innledning 

I dette brevet følger en oversikt over saker knytta til grusuttak på gnr/bnr 52/1 og Ringerike 

vannverk Kilemoen. Hensikten med brevet er å orientere om status per i dag, og hvilken 

prosess kommunen videre ser for seg. Viser også til møte 28. april 2015 (referat vedlagt).  

 

1 Reguleringsplan for Ringerike vannverk 

Formålet med planarbeidet er å ivareta drikkevannsikkerhet, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Det er imidlertid ikke ønskelig å gå lenger enn det som er helt nødvendig 

når det gjelder restriksjoner i planområdet.  

Rådmannen v/areal- og byplankontoret vil legge fram et planforslag til politisk 1. 

gangsbehandling så fort det lar seg gjøre. Per i dag ser det ut til at dette vil bli i august.  

Grunneiere i planområdet blir varsla når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil også 

bli avholdt et informasjonsmøte for grunneiere i høringsperioden. Innspill må komme skriftlig.  

Videre framdrift etter offentlig ettersyn avhenger blant annet av høringsuttalelsene som 

kommer inn.  

Det må også gjennomføres arkeologiske undersøkelser i planområdet, jf. kulturminneloven. 

Kommunen har bestilt arkeologiske undersøkelser i inneværende sesong 2015, men bedt om at 

omfang og undersøkelsesmetode vurderes nærmere. Begrunnelsen for dette er hensynet til 

eksisterende drikkevannskilde og at planen også vil innebære restriksjoner knytta til 

terrenginngrep. Sammenligna med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LNF-formål 

i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. Dersom hele 

planområdet skal undersøkes med tunge gravemaskiner kan også det i seg selv medføre en 

risiko for dagens drikkevannskilde. Dersom undersøkelser ikke blir gjennomført sesongen 

2015 kan ikke planen bli vedtatt før undersøkelser er gjennomført sesongen 2016.  

 

2 Kommunens oppfølging av grustaket 

Midlertidig forbud 

Formannskapet vedtok 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av 

gnr/bnr 52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  
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Vedtaket ble påklaget av deg som grunneier 20.08.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014 sak 171/14. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre 

behandling i brev 07.11.2014. 

Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.02.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og 

opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannen presiserer i sitt brev at det ikke er tatt stilling til om driften er 

lovlig eller ikke, eller om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må 

behandles som et nytt tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig 

opplyst på dette området.  

Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom saken. Kommunen ser at ikke 

alle vurderingene som ble gjort i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom 

godt nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen.  

Status for uttak 

I møtet 28. april opplyste du at det ikke har blitt tatt ut masser etter vedtak om midlertidig 

forbud mot tiltak 17.06.2014. I møtet oppfattet vi at det heller ikke er noen konkrete planer om 

å ta ut vesentlig mengder masser med det første.  

Når det vil bli tatt ut masser avhenger av marked og aktuelle oppdrag i området. Entreprenør 

betaler en fastpris for å ta ut 10 000m
3 

i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp 

store oppdrag i området, med behov for den aktuelle typen masser, vil det kunne bli tatt ut 

store mengder.  

Konklusjon 

Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig forbud. Kommunen har 

vurdert om det er grunn til å bruke tid på å treffe et nytt vedtak nå, eller om situasjonen er slik 

at dette kan avventes. Ut fra dagens status i uttaket og din redegjørelse for videre drift 

konkluderer kommunen med at et eventuelt nytt vedtak kan avvente.  

Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i 

forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak som 

kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende vurdering 

av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift.  

Det vil bli sendt et eget brev med forhåndsvarsel om dette.  

 

3 Overtredelsesgebyr 

Bakgrunn 

Kommunen fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 10.11.2014 for å ha tillatt å 

utføre tiltak uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. Vedtaket ble påklaget 

14.11.2014. Klagen førte til utsatt iverksetting av vedtak om overtredelsesgebyr 18.11.2014.  

Begrunnelsen for utsatt iverksetting var å avvente avklaring i klagesak om midlertidig forbud 

mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1. Klagen ble tatt til følge. Som nevnt tidligere understreket 

imidlertid fylkesmannen at det ikke er tatt stilling til om driften er lovlig eller ikke. 

Slik kommunen forstår det er det enighet om at også etter at lovverket innførte først 

meldeplikt og senere godkjennelsesplikt er det tatt ut store grusmengder, uten at hverken 

melding eller søknad foreligger.  

Konklusjon 

Grunnlaget for overtredelsesgebyr kan fortsatt være til stede, men rådmannen ser at det nå går 

flere prosesser parallelt, og at spørsmål om lovlighet trolig vil bli et tema senere. Med 
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bakgrunn i dette ønsker ikke kommunen å gå videre med overtredelsesgebyr på nåværende 

tidspunkt. Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om 

overtredelsesgebyr. Dette vil skje gjennom et delegert vedtak, som varsles i eget brev.   

4 Ønske om kompensasjon fra kommunen 

Når det gjelder ditt varslede krav om dekning av sakskostnader ber vi om at dette sendes 

skriftlig til kommunen slik at kravet kan behandles.  

I den forbindelse viser vi til fylkesmannens vedtak hvor krav om dekning av sakskostnader 

delvis ble tatt til følge, iht. forvaltningsloven § 36 tredje ledd. Kommunen har som følge av 

dette vedtaket dekket en andel av saksomkostningene på kr 12 656,-. Det er kun kostnader 

som påløper etter at vedtaket er fattet som dekkes etter forvaltningsloven § 36.  

Uten å ta stilling til det kravet du eventuelt kommer til å sende kommunen, så påpekes på 

generelt grunnlag at når det gjelder utgifter til utredninger/råd i forbindelse med kommunal 

saksgang knytta til næringsvirksomhet, så er dette utgifter rådmannen anser at en 

næringsdrivende må forvente å ta.  

 

5 Forslag om avtale 

Du har ved flere anledninger, og senest i møte 28. april, foreslått å inngå en avtale med 

kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er vedtatt. Du nevnte også flere 

forhold du så som aktuelle å ha med i en slik avtale.  

Kommunen forholder seg til plan- og bygningsloven og den formelle planprosessen, og ønsker 

fortsatt ikke å inngå noen avtale utover dette.  

 

6 Deponi 

I møte 28. april nevnte du mulighetene for deponiområde i nærheten av Støa. Bakgrunnen for 

dette var blant annet muligheten for å levere masser fra grusuttaket til Oslo-området, for så å 

frakte med overskuddsmasser tilbake til Ringerike.  

Som det ble sagt i møtet må dette håndteres i en egen søknadsprosess etter plan- og 

bygningsloven dersom dette blir aktuelt.  

I den forbindelse kan vi nevne at formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 vedtok retningslinjer 

for fylling/deponi. Her står det blant annet at det er krav om reguleringsplan for fyllinger med 

volum på mer enn 10 000 m
3
. Retningslinjene vil bli foreslått innarbeida i 

kommuneplanbestemmelsene.  

 

Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

Leder  

 Guro Skinnes 

 Rådgiver 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Hans Anton Støen 

Vestre Ådal 23 

3516 Hønefoss 

Mobil: 90 97 50 20 

 

 

Rådmannen i Ringerike kommune  

Kopi: 

Areal- og byplankontoret 

Fylkesmannen i Buskerud 

 

 

 Grusuttak gnr 52 bnr 1 -  Ringerike vannverk Kilemoen 

 

Vi viser til kommunens brev av 12. mai d.å. og møte 28. april. 

Vi oppfatter kommunens brev av 12.mai som uryddig og uklart.   Brevet gir tvetydige signaler 

om hvordan kommunen vil forholde seg til fortsatt grustaksdrift på vår eiendom, og om hva 

kommunen egentlig mener om overtredelsesgebyret vi ble ilagt -- og som nå er opphevet ” i 

denne omgang”, som det står i brevet. I brevet fastholder kommunen at det midlertidige 

forbudet var et lovlig vedtak, selv om fylkesmannen har opphevet det som ugyldig.  

 Vi har et lovlig etablert grustak som i snart 50 år har vært i drift, inntil kommunen nedla 

midlertidig forbud. Da valgte vår avtalepartner å stoppe uttak inntil klagesaken ble avgjort hos 

fylkesmannen. Inntil kommunen kan dokumentere at det har skjedd ulovlig drift, anser vi oss 

for å være i vår fulle rett til å ta ut grus på vår eiendom innenfor rammene av tidligere 

avtale/skjønnsforutsetninger.  Vi kan heller ikke se at kommunen har formell hjemmel til å 

innføre meldeplikt for grusuttak på vår eiendom. 

 Fylkesmannen opphevet 26. februar 2015 kommunens vedtak om midlertidig forbud mot 

uttak av grus på gbnr 52/1.  Fylkesmannen fant vedtaket ugyldig. Vi oppfatter at kommunen i 

brev av 12. mai fastholder at grusuttaket er ulovlig og at kommunen hadde grunnlag for å 

ilegge overtredelsesgebyr. Kommunen skriver at den har en begrunnelse for dette som ikke 

kom fram verken overfor oss eller formannskapet og heller ikke overfor fylkesmannen. Det 

skrives heller ikke nå i brevet hva denne hittil ukjente begrunnelsen er.  Det må være lov å bli 

skuffet og irritert over kommunens oppførsel.   

Vi har uten krav om vederlag gitt kommunen nødvendige tillatelser til forundersøkelser, og 

fikk samtidig muntlig beskjed om at eventuell ny grunnvannsbrønn ikke ville føre til 
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vesentlige endringer i gjeldende klausulering. Vi har hele tiden samarbeidet med og forholdt 

oss seriøst til brev og vedtak fra kommunen. Vi har brukt mye tid og penger på å sette oss inn 

i regelverk og å argumentere ryddig og redelig for vårt syn. Vi kan ikke akseptere at 

kommunen fastholder at grusdriften er ulovlig, men nekter å begrunne dette.  Den 

begrunnelsen som er gitt til nå, har fylkesmannen underkjent.  

Vi opplever derfor brevet fra kommunen som arrogant: Kommunen fastholder at det er 

grunnlag for midlertidig forbud, men vil ikke bruke tid på å treffe et nytt vedtak. Kommunen 

mener grunnlaget for overtredelsesgebyr fortsatt kan være til stede, men vil ikke gå videre 

med dette nå og opphever derfor tidligere vedtak om gebyr.   

På møte med kommunen 28. april 2015 ble det opplyst at det internt i kommunen hadde vært 

ulike syn på det juridiske grunnlaget og saksbehandlingen mht overtredelsesgebyret.   

På møtet tok vi igjen opp avtalen som ble inngått mellom kommunen v/ ordfører og grunneier 

i 1985, og på skjønnsforutsetningene som ble tiltrådt av begge parter i 1990. Vi har gang på 

gang spurt kommunen om hvordan de vurderer denne avtalen. Vi har aldri fått svar. På møtet 

28. april fikk vi inntrykk av at Jostein Nybråten mente at det ikke forelå noen gyldig avtale 

mellom kommunen og grunneier, og at denne avtalen følgelig ikke ga noen bindinger for 

kommunen. Vi ber igjen om kommunens syn på denne avtalen og skjønnsforutsetningene.   

Mener kommunen at avtalen/skjønnsforutsetningene har noen konsekvenser for kommunen? I 

så fall på hvilken måte? Hvis kommunen mener at avtalen/ skjønnsforutsetningene ikke har 

konsekvenser for kommunen - mener kommunen da at avtalen/ skjønnsforutsetningene heller 

ikke har konsekvenser for grunneieren? Vi vil her bemerke at siden avtalen ble undertegnet i 

1985, har vi vært nøye med at alle som har tatt ut grus, har overholdt de strenge 

klausuleringskravene i avtalen. 

Som nevnt innledningsvis, er grusdriften på vår eiendom etter fylkesmannens vedtak av 26. 

februar 2015 en lovlig igangværende virksomhet som ikke krever ytterligere godkjennelse fra 

kommunen. Uttak krever heller ingen varsling til kommunen. Når nå fylkesmannen har 

opphevet kommunens vedtak om forbud mot uttak, vil det bli tatt ut grus jevnlig - i mindre 

eller større omfang. Dersom kommunen ønsker å begrense eller hindre uttak, må den gjøre det 

klart nå hva den mener og akter å gjøre. Kommunen må begrunne hvorfor den mener 

grusdriften er ulovlig, og den må ha andre begrunnelser enn de som fylkesmannen har 

underkjent. Slik vi oppfatter det, spekulerer kommunen i at det bare vil bli tatt ut beskjedne 

mengder grus i tida framover. Men så tilføyes trusselen om at hvis det tas ut grus, så vil 

kommunen på nytt vurdere midlertidig forbud og overtredelsesgebyr. Det vil da bli brukt en 

annen begrunnelse enn tidligere, men denne begrunnelsen vil kommunen inntil videre holde 

for seg selv. Dette er en forvaltningspraksis som vi mener det er gode grunner til at 

Sivilombudsmannen vurderer. 

Kommunen ønsker å sikre grunnvannsforekomsten gjennom regulering etter plan- og 

bygningsloven.  Samtidig ble det på møtet den 28. april sagt at kommunen ikke ønsket å forby 

grusuttak i større grad enn nødvendig.  Kommunen kan imidlertid ikke starte en 

reguleringsprosess med blanke ark; den må ta hensyn til tidligere avtale/skjønnsforutsetninger 

som gjelder eiendommen.  Dersom kommunen ønsker å gjennomføre en slik regulering, vil vi 

minne om følgende: 

 kommunen kan vedta reguleringsbestemmelser som harmonerer med eksisterende 

avtale/skjønnsforutsetninger. 
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Dersom kommunen ønsker å vedta reguleringsbestemmelser som vesentlig begrenser 

mulighetene for uttak av grus, må kommunen enten 

 reforhandle avtale/skjønnsforutsetninger med grunneier 

 eller skaffe seg hjemmel til båndlegging av grusmasser gjennom ekspropriasjon 

Målet om å sikre drikkevannet er det ingen uenighet om. Men vi er uenige om hvem som skal 

dekke kostnadene ved kommunens drikkevannsforsyning - kommunen over skatteseddelen 

eller delvis av grunneier gjennom tapt inntekstgrunnlag for gården. Driften av grustaket startet 

opp lenge før grunnvannsforsyning ble planlagt og etablert, og inntektene har vært av 

avgjørende betydning for vedlikehold og drift av gården. Vi har sagt oss villige til å inngå en 

midlertidig avtale som ivaretar både drikkevanns- og grusinteressene fram til gyldig 

reguleringsplan foreligger. Det har kommunen sagt nei til, men unnlater å gi klar beskjed om 

hvordan interessemotsetningene vil bli håndtert fra kommunens side i tida framover. 

 Støa, 6. juni 2015 

 

Bodhild Ø. Fisknes og Hans A. Støen 

 

 P.S. Vi vil gjerne få oversendt en digital versjon av kommunens brev av 5. mai 2015 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
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Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Hans Anton Støen  

Vestre Ådal 23 

3516 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-21 17994/15 L12  06.07.2015 

 
Svar - Gnr/bnr 52/1 Grustak - Ringerike vannverk Kilemoen 

 

1. Innledning 

Viser til ditt brev datert 6. juni 2015. Vi beklager sent svar.  

Hensikten med kommunens brev datert 5. mai 2015 var å gi en oversikt over de ulike 

prosessene og problemstillingene knytta til din eiendom i forhold til grustak og vannverk.  

Rådmannen ønsker å være klar og tydelig, og har ingen skjulte agendaer eller begrunnelser 

som ikke oppgis.  

 

2. Fylkesmannens avgjørelse i klagesak 

Rådmannen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å 

nedlegge midlertidig forbud.  

Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:  

1. Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale 

2. Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt ift. igangværende 

virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud.  

Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke.  

 

3. Midlertidig forbud 

Fylkesmannen viser til at midlertidig forbud kun virker framover i tid, og griper ikke inn i 

eksisterende forhold. Her mener rådmannen det må skilles mellom godkjente og ikke 

godkjente forhold.  

Fylkesmannen skriver at forbudet er for generelt utforma. Rådmannen ser at vedtaket burde 

vært utforma mer konkret, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak forbudet skulle omfatte. 

Det var ikke spesifisert hvilke tiltak forbudet var rettet mot.  

Forbudet gjaldt for øvrig ikke hele gnr/bnr 52/1, men område innenfor sone 1 i foreslått 

klausuleringssone. Dette var spesifisert i vedtaket, hvor det også var vist til kartvedlegg.  

 

4. Problemstillingen igangværende masseuttak 

Fylkesmannen omtaler problemstillingen eldre igangværende masseuttak, og stiller følgende 

spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det 

da kreves søknad på et seinere tidspunkt?  
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Problemstillingen igangværende masseuttak er omtalt i pkt 3.2 Miljøverndepartementets 

rundskriv 1997-01-01, T-5/96.  

Her står det blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende 

virksomhet, f.eks. grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller 

kan nedlegge byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanens arealdel. 

Departementet skriver at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i 

plan. Videre skriver departementet følgende:  

Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. 

Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i 

rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få avslutta drifta på ein 

rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte 

heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om 

verksemda som er ønska, må karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om uttaket 

har vore ute av drift så lenge at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny behandling av 

offentleg styremakt. Det same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang og karakter, 

f.eks. til eit mykje større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang langt ut over 

tidlegare uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…) 

 

5. Innføring av søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep   

I pbl. 1985 var masseuttak regulert i § 84. Det var den gang ingen plikt til å søke om slikt 

tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding om masseuttak.  

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført med pbl. av 14.06.1985 nr 77 ved 

lovendring av 05.05.1995 nr 20. Søknadsplikten ble opprettholdt i pbl. av 27.06.2008.   

I forarbeidene til loven er det presisert at vesentlige terrenginngrep også må vurderes over tid, 

og at bygningsmyndigheten må kunne gripe inn dersom mindre arbeid over lengre tid samla 

sett fører til vesentlige terrenginngrep.  

Lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Man er imidlertid ikke vernet mot rettsutvikling med 

innføring av nye plikter som gjelder for framtida. Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep 

ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige terrenginngrep som blir foretatt etter dette 

tidspunkt. For eksisterende uttak vil søknadsplikten gjelde for vesentlige utvidelser / 

endringer.  

 

6. Vesentlig utvidelse eller endring av drift 

Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd en 

vesentlig utvidelse eller endring av drifta, slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 d 

eller k.  

Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig 

endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes. 

I e-post 21.10.2014 opplyser du følgende:  

 Uttaket ble åpna på slutten av 60-tallet.  

 Fram til 1995 ble det tatt ut 150-200 000 m
3
. 

 I perioden 1995-2009 ble det gjort jevnlige uttak.  

 I perioden 2009-2011 ble det tatt ut 240 000 m
3
.  
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Rådmannen mener uttakene omtalt ovenfor må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det 

har skjedd en vesentlig endring/utvidelse av drifta. Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa 

virksomhet til uttak av betydelige dimensjoner.  

Vedlagte flyfoto fra 2004 og 2012 illustrerer dette. Det er særlig uttaket i perioden 2009-2013 

som kommunen anser utgjør et vesentlig uttak/endring av drift. Altså på et tidspunkt etter 

innføring av søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre 

tilleggsuttak ift. tidligere uttak.  

 

Hæhre Entreprenør AS har 01.12.2014 søkt om driftskonsesjon etter mineralloven. I søknaden 

oppgis omsøkte areal til 130 daa. Arealet er ikke kartfesta. Anslått totalvolum på uttak er 2 

600 000 m
3
 og forventa årlig uttak til 50 000 m

3
.  

Ut fra flyfoto fra 2012 er overflateareal som er berørt av uttak i området ca 50 daa.  

 

7. Konklusjon søknadsplikt 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor mener rådmannen uttaket har vært søknadspliktig etter 

pbl. siden 1995/1996 og i gjeldende lov av 2008. Rådmannen vurderer at det har skjedd en 

vesentlig endring / utvidelse av drifta, etter at regelverk om søknadsplikt m.m. ble gjort 

gjeldende.  Kommunen har ikke mottatt søknad. Ved neste store uttak vil det kreves søknad.  

 

8. Avtale og skjønnsforutsetninger 

Når det gjelder vurdering av klausuleringsavtale fra 1985 og skjønn som ble fullført i 1990, 

har rådmannen omtalt dette tidligere, blant annet i oversendelse av klagesak til fylkesmannen 

07.11.2014.  

Avtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har kommet til i etterkant, og innebærer ikke 

et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter pbl. og annet lovverk dersom tiltak i ettertid 

er av et slikt omfang at søknadsplikten inntrer. Avtalen i seg selv gir ingen godkjenning for 

grusuttak etter pbl., og kan ikke erstatte behandling etter pbl.  

 

9. Reguleringsplan 

Bakgrunnen for reguleringsplanen er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder 

drikkevannsforsyning. Dette innebærer at området må klausuleres på nytt, og kommunen 

ønsker å fastsette klausuleringsbestemmelsene gjennom en reguleringsplan.  

Planprosessen er ikke starta med blanke ark, men blant annet med utgangspunkt i gjeldende 

kommuneplan og klausuleringsavtale. Eksisterende arealbruk er videre en vesentlig faktor i 

planarbeidet. Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å kombinere uttak av 

grus med klausuleringsbestemmelser for vannverket.  

Hensynssoner/klausuleringsbestemmelser medfører etter rådmannens mening ikke grunnlag 

for ekspropriasjon. Bestemmelsene medfører rådighetsinnskrenkninger som ikke krever 

ekspropriasjon for å gjennomføres.  

Rådmannens fokus framover vil være å komme videre med reguleringsplanen for 

vannverksområdet, i tråd med anbefaling i Miljøverndepartementets rundskriv nevnt tidligere.  

 

10. Avslutningsvis 

Når det gjelder øvrig innhold i ditt brev vises det til tidligere brev og tilbakemeldinger fra 

kommunen.  
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Til Ringerike kommune 

 

 

Grustak gnr 52 bnr 1 -- Ringerike vannverk Kilemoen 

 

1. Innledning 

Vi viser til kommunens brev av 6. juli 2015 og fylkesmannens vedtak av 26. februar 2015. 

Etter hva vi kan se, inneholder ikke brevet noe nytt sammenholdt med hva som tidligere er 

presentert for Fylkesmannen og for grunneier.   

Som det framgår av våre tidligere innlegg i saken, mener vi for det første at uttakene på vår eiendom 

etter 1995 ikke innebærer noen vesentlig utvidelse eller noe vesentlig terrenginngrep i henhold til 

pbl. § 20-1 bokstavene d og k, og at driften følgelig ikke er søknadspliktig i henhold til pbl. § 20-2. 

Dette er utdypet i punkt 2 nedenfor.  

Dersom man allikevel rent hypotetisk skulle forutsette at uttakene etter sin karakter er 

søknadspliktige, mener vi at den gjeldende avtalen og skjønnsforutsetningene tiltrådt av grunneier 

og kommunen vil legge føringer for kommunens vurderinger av om godkjenning skal gis, særlig med 

hensyn til interesseavveiningen mellom grusuttak og vannforsyning. Vi kan derfor vanskelig se at en 

eventuell søknad om uttak (som ligger innenfor rammen av avtalen og skjønnsforutsetningene) skulle 

kunne avslås av kommunen. Dette er omtalt i punkt 3 nedenfor. 

Avtalen og skjønnsforutsetningene er etter vår oppfatning relevante i begge sammenhenger. De to 

punktene vil derfor delvis kunne overlappe.  

Punkt 4 nedenfor inneholder enkelte avsluttende bemerkninger. 

2. Uttak etter 1995 innebærer ikke noen vesentlig utvidelse eller noe vesentlig 

terrenginngrep som utløser søknadsplikt 

Vi mener innledningsvis at kommunens forståelse av "vesentlig terrenginngrep" i henhold til pbl. § 

20-1 bokstav k ikke er i overensstemmelse med Fylkesmannens vedtak av 26. februar 2015.1 I 

Fylkesmannens vedtak angis vurderingstemaet knyttet til pbl § 20-1 bokstav k under henvisning til 

uttalelser fra Miljøverndepartementet å være "om det er skjedd så store endringer i driften av 

virksomheten, at det må likestilles med oppstart av ny virksomhet". 2 Vi kan ikke se at kommunen har 

foretatt en slik vurdering i tråd med Fylkesmannens vedtak, og vi stiller spørsmål ved at kommunen 

henviser til pbl. § 20-1 bokstav k uten å gå inn på det relevante vurderingstemaet.  

I henhold til pbl. § 20-1 bokstav d er vurderingstemaet om det har skjedd en vesentlig utvidelse eller 

vesentlig endring av driften av grustaket siden 1995. Utgangspunktet for vurderingen av driften på og 

                                                            
1 Kommunens brev punkt 5 
2 Fylkesmannens vedtak side 5 
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etter dette tidspunktet må etter grunneiers oppfatning være avtalen som da forelå mellom 

kommunen og grunneier fra 1985 og de tilhørende skjønnsforutsetningene fra 1990. Etter grunneiers 

oppfatning vil senere drift innenfor rammene av avtalen og skjønnsforutsetningene ikke innebære 

noen vesentlig utvidelse sammenlignet med situasjonen i 1995.  

All drift og alle uttak fra grustaket etter 1995 har ligget innenfor rammene av avtalen og 

skjønnsforutsetningene. Dette tilsier at det ikke har skjedd noen utvidelse av driften sammenlignet 

med situasjonen ved avtaleinngåelse i 1985 og endelig overskjønn i 1990. Driften har heller ikke på 

noen måte endret karakter, idet det fremdeles er snakk om rene uttak av grus fra området. 

Kommunen har siden 1985/1990 vært innforstått med og sluttet seg til avtalen og 

skjønnsforutsetningene. Dette har blant annet kommet til syne ved at kommunen fram til juni 2014 

ikke ved noe tilfelle ga uttrykk for at driften måtte anses for å være ulovlig, til tross for at kommunen 

var informert om de uttakene som ble foretatt, og selv flere ganger var på befaring i området. 

Kommunen var blant annet allerede ved inngangen til 2011 orientert om at Hæhre Entreprenør AS 

hadde tatt ut 200 000 m3 grus i løpet av de foregående årene. 

Videre har kommunen i utkast til "Plan- og utredningsprogram" for Kilemoen vannverk fra januar 

2011 (på et tidspunkt da de altså var kjent med uttakene foretatt av Hæhre Entreprenør AS) angitt at 

planens formål skulle være å ivareta hensynet til både grunnvanns- og grusinteresser. I planen er det 

lagt opp til at det fremdeles skulle være anledning til å ta ut grus på hele vår eiendom, med samme 

klausuleringsbestemmelser som tidligere, bortsett fra en mindre begrensning av uttaksdybden og 

forbud mot uttak i umiddelbar nærhet av den planlagte brønnen.   

Så sent som i mars 2014 la rådmannen i Ringerike kommune fram et notat for formannskapet hvor 

han anbefalte varsling om midlertidig forbud mot grusuttak på hele eiendommen vår.  I samme notat 

går det fram at rådmannen (som er overordnet for hele administrasjonen inklusive planetaten) anså 

grustaket som lovlig virksomhet.   

I tillegg har kommunen i løpet av 1990-tallet utbetalt erstatning i form av grunnkjøpsobligasjoner til 

grunneier for pålagte begrensninger i grusuttak i tråd med overskjønnet fra 1990.  

De nevnte forholdene underbygger at også kommunen har vært av den oppfatning at driften har 

vært lovlig i perioden etter 1995. Fylkesmannen formulerer dette som at det "virker noe underlig at 

kommunen mener at driften av grustaket har vært ulovlig i en lengre periode".3  

Etter hva grunneier har forstått, er det sentrale hensynet bak innføringen av søknadsplikten i 1995 at 

plan- og bygningsmyndighetene skal få reell anledning til å vurdere tiltak som kan medføre vesentlig 

utvidelse eller endring av drift eller vesentlige terrenginngrep, herunder for å avveie slike tiltak mot 

andre relevante interesser innenfor det aktuelle området. Dette er også reflektert i 

Miljøverndepartementets rundskriv T-5/96 fra 1997, der det framholdes som "[a]vgjerande" for 

lovlighetsvurderingen for masseuttak er om "det har oppstått en ny situasjon som krev ny behandling 

av offentleg styremakt". Det presiseres at "[d]et same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang 

og karakter". 

                                                            
3 Fylkesmannens vedtak side 5 
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I forbindelse med avtalen og skjønnet ble det foretatt en grundig vurdering og interesseavveining fra 

myndighetenes side, der grunnvannsinteresser var et sentralt element. Vurderingen og avveiningen 

tok høyde for konsekvensene av grusuttak innenfor rammene av avtalen og skjønnsforutsetningene, 

og fant at grusuttak innenfor de angitte rammene var samfunnsmessig rimelig. Uttak innenfor disse 

rammene kan følgelig ikke anses som en "ny situasjon som krev ny behandling av offentlig 

styresmakt", i og med at slike uttak allerede har vært gjenstand for myndighetenes vurdering.  

Ettersom alle uttak foretatt på grunneiers eiendom etter 1995 er innenfor rammen av det som ble 

vurdert av kommunen og domstolene i forbindelse med avtalen og skjønnssaken, tilsier følgelig det 

momentet som av Miljøverndepartementet beskrives som "avgjerande" for lovlighetsvurderingen at 

det ikke er tale om ulovlig drift i denne saken.    

Grunneier mener for øvrig at heller ikke uttaksvolum og -område siden 1995 isolert sett skulle tale 

for at det er foretatt noen vesentlig utvidelse eller endring av driften. 

Kommunen har som vedlegg til brevet av 6. juli 2015 lagt fram to flyfotoer fra henholdsvis 2004 og 

2012. De to flyfotoene viser etter vår oppfatning at det ikke er foretatt noen vesentlig utvidelse av 

grustaket i løpet av de siste ti årene sammenlignet med tidligere drift.  

Det ligger i virksomhetens natur at uttak av grus nødvendigvis vil innebære terrengendringer. 

Området ser således annerledes ut i dag enn hva det gjorde før grusuttakene begynte på 1960-tallet. 

Utviklingen og utvidelsen av uttaksområde har gått gradvis, og i noen perioder raskere enn i andre 

perioder.  

Etter vår mening viser bildene at det i perioden 2004-2012 har vært foretatt et naturlig og moderat 

uttak sammenholdt med tidligere uttak, og at uttakene er godt tilpasset terrenget.  Det framgår av 

bildene at utvidelsen foretatt fra 1960-tallet og fram til 2004 er mer markert enn utvidelsen i 

perioden 2004-2012. Dette taler mot at utvidelsen som framgår av bildene kan beskrives som 

"vesentlig" sammenlignet med tidligere drift. 

Kommunen legger ikke fram noe nytt om uttaksvolum.  Grunneier vil presisere at av de 150 000 – 

200 000 m3 som tidligere er rapportert tatt ut fram til 1995, ble anslagsvis 150 000 m3 tatt ut på 

begynnelsen av 1990-tallet i forbindelse med ny omkjøringsvei for E16. I de siste årene fram til 1995 

ble det således gjort betydelige uttak, noe som underbygger at utvidelsene foretatt etter 1995 heller 

ikke basert på volum i seg selv kan anses som vesentlige sammenlignet med situasjonen i 1995.  

Grunneier vil også bemerke at det i perioden 1976-1985 ikke ble tatt ut grus i henhold til avtale med 

kommunen om midlertidig båndlegging. I fravær av avtalen antas det at det ville ha blitt tatt ut opp 

mot 100 000 m3 i perioden.   

Det foregående viser etter grunneiers oppfatning at drift og grusuttak innenfor rammene av avtalen 

fra 1985 og skjønnsforutsetningene fra 1990 ikke har utløst noen søknadsplikt overfor kommunen, 

og at driften av grustaket ikke er ulovlig.  

3. Kommunens adgang til å avslå en eventuell søknad 

Som det framgår ovenfor, mener grunneier at det ikke foreligger søknadsplikt for driften i grustaket 
idet denne ikke har ledet til noen "ny situasjon" eller vesentlig utvidelse/endring siden 1995. Det 
etterfølgende er således basert på en hypotetisk forutsetning om at det skulle ha vært søknadsplikt.  
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Dersom driften etter 1995 skulle ha vært søknadspliktig, er det grunneiers oppfatning at avtalen og 
skjønnsforutsetningene ville ha lagt føringer for kommunens interesseavveining og vurderinger ved 
behandling av søknaden. Dette gjelder særlig med hensyn til forholdet mellom grusinteresser og 
grunnvannsinteresser.  
 
Etter hva vi kan forstå, innebærer kommunens tiltredelse til avtalen og skjønnsforutsetningene en 
formell aksept av at grunneier vil kunne foreta uttak innenfor de rammene som er angitt i avtalen. 
Avtalen og skjønnsforutsetningene innebærer samtidig et forbud mot uttak utover de rammene som 
oppstilles, og bærer preg av offentlig myndighetsutøvelse. Dette tilsier at avtalen og 
skjønnsforutsetningene innholdsmessig er å sidestille med en tillatelse fra kommunens side.  
Grunneier bemerker at kommunen selv under skjønnssaken i alle instanser prosederte på at 
grunneier fritt ville kunne ta ut grus innenfor avtalens rammer, noe som også ligger til grunn for 
skjønnssakens utfall og den erstatningen som ble utmålt. Vi kan derfor vanskelig se hvordan 
kommunen ensidig skulle kunne fravike avtalen og skjønnsforutsetningene ved å nekte å godkjenne 
uttak innenfor rammene av disse, uten å bli forpliktet til å erstatte grunneiers tap som følge av ikke å 
kunne ta ut grus i henhold til avtalen og skjønnsforutsetningene.   
 
Vi har tidligere anmodet kommunen om å redegjøre for hvilke rettslige implikasjoner den mener at 
avtalen og skjønnsforutsetningene har for den foreliggende saken. Vi opplever at kommunen er lite 
villig til å gå inn på betydningen av avtalen og skjønnsforutsetningene, utover kort å henvise til at 
avtalen ikke er behandlet etter reglene i pbl.  Vi ber derfor på nytt om at kommunen redegjør for sitt 
syn på de rettslige implikasjonene av avtalen og skjønnsforutsetningene, herunder på hvilket 
grunnlag kommunen eventuelt føler seg berettiget til å fravike de forpliktelsene og 
interesseavveiningene som ligger til grunn for avtalen dersom kommunen hadde måttet ta stilling til 
en søknad om godkjenning i henhold til pbl. § 20-1.  
 
Grunneier vil også påpeke at avtalen er undertegnet av ordføreren, som er bemyndiget til å forplikte 
hele kommunen, inkludert kommunens funksjon som planmyndighet. I henhold til avtalen har 
følgelig hele kommunen forpliktet seg til å godta uttak av grus etter vanlige metoder innenfor hele 
klausuleringsområdet på grunneiers eiendom innenfor rammene av avtalen og 
skjønnsforutsetningene. 
 
Vi mener følgelig at avtalen og skjønnsforutsetningene legger føringer særlig for interesseavveiingen 
mellom grusinteresser og grunnvannsinteresser, noe som tilsier at en hypotetisk søknad om 
godkjenning etter pbl. § 20-2 uansett hadde måttet innvilges i tråd med etablerte rettigheter.  
 

 

 
4. Avsluttende bemerkninger 

Grunneier opplever at denne saken har fått et lite konstruktivt fokus, og at det i realiteten ikke er 

hensyn knyttet til plan- og bygningslovgivningen som ligger til grunn for kommunens påstand om at 

driften i grustaket er ulovlig. Det var først etter at det ble aktuelt å endre/justere soneinndelingen for 

grunnvannsbeskyttelse våren 2014 at kommunen endret standpunkt og motsatte seg at det ble 

foretatt uttak fra grustaket i tråd med avtalen og skjønnsforutsetningene.  På dette tidspunktet 

hadde det gått nesten ti år siden søknadsplikten ifølge kommunen skulle ha blitt aktualisert, uten at 

kommunen – til tross for hele tiden å ha vært kjent med driften – ved noe tilfelle fram til da antydet 

at driften kunne være ulovlig eller underlagt søknadsplikt.  Som omtalt ovenfor, ga derimot 

rådmannen så sent som i mars 2014 uttrykk for at driften var lovlig. 
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Som planmyndighet skal kommunen legge til rette for både grusuttak og drikkevannsforsyning. 

Begge deler er samfunnsnyttig virksomhet av stor verdi, noe som også er reflektert i kommunens 

utkast til plan- og utredningsprogram fra 2011. Det er nettopp forholdet mellom grusinteresser og 

drikkevannsinteresser som er gjenstand for den eksisterende avtalen og skjønnsforutsetningene.   

Dersom kommunen ønsker å endre på de rettsvirkningene som følger av avtalen og 

skjønnsforutsetningene, finnes det anledning til dette. Kommunen må i så fall basere seg på de 

rettslige virkemidlene som lovverket hjemler, herunder ekspropriasjonsadgang. Kommunen må 

samtidig respektere at lovverket innebærer at grunneiers tap som følge av eiendomsinngrep skal 

kompenseres.  

En alternativ fremgangsmåte er at kommunen og grunneier reforhandler den foreliggende avtalen 

med sikte på å enes om en felles løsning.  

Fra grunneiers side oppleves kommunens påstand om ulovlig drift som et forsøk på å unngå å 

kompensere grunneiers tap slik lovverket legger opp til. Grunneier mener at det i så måte kan være 

grunn til å stille spørsmål ved kommunens habilitet i forbindelse med anvendelsen av reglene om 

ulovlig drift og søknadsplikt. Etter grunneiers mening er det videre uheldig at kommunen gir uttrykk 

for ulike og delvis motstridende synspunkter i disse spørsmålene, og at kommunen som påpekt i 

Fylkesmannens vedtak unnlater å foreta nødvendige utredninger og juridiske vurderinger.  

I tråd med det foregående er det vår oppfatning at driften av grustaket er lovlig og at det ikke 

foreligger søknadsplikt, noe vi mener å finne støtte for blant annet i Miljøverndepartementets 

rundskriv og i premissene for Fylkesmannens vedtak.  Grunneier mener følgelig at framtidige uttak 

innenfor rammene av avtalen og skjønnsforutsetningene lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd 

å varsle kommunen om slike uttak.  

Som tidligere nevnt, ønsker vi å bidra til en konstruktiv framdrift og løsning i denne saken. Vi er 

følgelig åpne å diskutere hvordan både kommunens interesser og grunneiers rettigheter kan ivaretas 

på en hensiktsmessig måte.    

 

Støa, 25. august 2015, 

 

Bodhild Ø. Fisknes og Hans Anton Støen  

 



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Vestre Ådal 23, 3516 HØNEFOSS, med flere

Hj.haver/Fester: 
STØEN HANS ANTON, VØYEN TERRASSE 29 F, 1384 
ASKER 

RINGERIKE 

KOMMUNE 
Dato: 11/2-2016   Sign: Målestokk 

1:3000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata. 

Side 1 av 1Utskrift

11.02.2016http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=567042.545468892...



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Vestre Ådal 23, 3516 HØNEFOSS, med flere

Hj.haver/Fester: 
STØEN HANS ANTON, VØYEN TERRASSE 29 F, 1384 
ASKER 

RINGERIKE 

KOMMUNE 
Dato: 11/2-2016   Sign: 
Flyfoto 2008

Målestokk 
1:3000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata. 

Side 1 av 1Utskrift

11.02.2016http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=567041.299601367...



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Vestre Ådal 23, 3516 HØNEFOSS, med flere

Hj.haver/Fester: 
STØEN HANS ANTON, VØYEN TERRASSE 29 F, 1384 
ASKER 

RINGERIKE 

KOMMUNE 
Dato: 11/2-2016   Sign: 
2011 Flyfoto

Målestokk 
1:3000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata. 

Side 1 av 1Utskrift

11.02.2016http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=567044.150772390...



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Vestre Ådal 23, 3516 HØNEFOSS, med flere

Hj.haver/Fester: 
STØEN HANS ANTON, VØYEN TERRASSE 29 F, 1384 
ASKER 

RINGERIKE 

KOMMUNE 
Dato: 11/2-2016   Sign: 
Flyfoto 2012

Målestokk 
1:3000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata. 

Side 1 av 1Utskrift

11.02.2016http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=567046.058541237...



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Vestre Ådal 23, 3516 HØNEFOSS, med flere

Hj.haver/Fester: 
STØEN HANS ANTON, VØYEN TERRASSE 29 F, 1384 
ASKER 

RINGERIKE 

KOMMUNE 
Dato: 11/2-2016   Sign: 
Flyfoto 2013

Målestokk 
1:3000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata. 

Side 1 av 1Utskrift

11.02.2016http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=567042.243003544...



Vedlegg 1. Utvikling av masseuttak gnr/bnr 52/1 

 
Tabellen nedenfor viser hvor mye masser som er tatt ut i området, og når uttakene har skjedd. 
Tallene som er referert er oppgitt av grunneier i diverse møter, brev og e-poster.  
 

Tidsperiode Mengde Kilde 

Slutten av 1960-
tallet 

Første uttak E-post fra grunneier 21.10.2014 
 

1976-1985 Ingen uttak iht. avtale med kommunen 
om midlertidig båndlegging 

Brev fra grunneier 25.08.2015 

> 1995 150-200 000 m3 

Av dette ble 150 0003 tatt på starten av 
1990-tallet ifm. omkjøringsvei E16.  
Dvs. 50 000 fra 60-tallet -1990. 

E-post fra grunneier 21.10.2014 
 
Brev fra grunneier 25.08.2015 

1995-2009 Jevnlige uttak  

> 2008 150 000 m3 Brev fra grunneier 10.09.2014 

> 2010  350 000 m3 Brev fra grunneier 10.09.2014 

2009-2011 240 000 m3 E-post fra grunneier 21.10.2014 

2009-2010 200 0003 Brev fra grunneier 20.08.2014 
og 21.10.2014 

2009-2013 300 000 m3  
Ifm. utbygging av Rv7 

 

2010-2014 40 00 m3 (400 000 totalt) Brev fra grunneier 10.09.2014 

1985-2014 400 000 m3 Brev fra grunneier 20.08.2014 

> 2014 500 000 m3, totalt uttak Brev fra grunneier mai 2014 

Gjenstående Det gjenstår ca 2 – 2,5 millioner m3 på 
eiendommen 

Brev fra grunneier mai 2014 og 
møte 28.04.2015 

 
 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3735-20  Arkiv: PLN 392  

 

Sak: 32/16 

 

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til 392 detaljregulering for Somma pukkverk sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Ved vedtak av detaljreguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny plan.  

 

4. Før høring og offentlig ettersyn skal det innarbeides en rekkefølgebestemmelse om 

etablering av fortau langs Samsjøveien mellom busstopp og kryss mot ny adkomstveg, 

samt krav om avtale og godkjenning av tekniske planer før igangsetting.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3735-19   Arkiv: PLN 392  

 

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til 392 detaljregulering for Somma pukkverk sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Ved vedtak av detaljreguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny plan.  

 

4. Før høring og offentlig ettersyn skal det innarbeides en rekkefølgebestemmelse om 

etablering av fortau langs Samsjøveien mellom busstopp og kryss mot ny adkomstveg, 

samt krav om avtale og godkjenning av tekniske planer før igangsetting.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Somma Pukkverk legges fram for 1. gangsbehandling. Hensikten med 

planforslaget er å tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt å etablere ny 

adkomstveg til området. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i 

kommuneplanen. Det er utført konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, og dette inngår i planbeskrivelsen med vedlegg.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består av skog og pukkverk. Det er ikke merka eller mye brukte stier i 

planområdet, bortsett fra de som krysser foreslått ny adkomstvei. Omkringliggende områder 

er attraktive for friluftsliv. Se oversiktskart og flyfoto på side 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 

3).   



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS på vegne av forslagsstiller Somma pukk AS, 23.12.15.  

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg 1-3 og består av:  

- Plankart, 2 utsnitt, merka 1. gangsbehandling, datert 15.02.2016.  

- Reguleringsbestemmelser, merka 1. gangsbehandling, datert 18.12.2016.  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.02.2016.   

 

Dagens pukkverk er omtrent 16 daa. Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er 

ca 70 daa, med uttak ned til nivå 200 moh. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i 

markedet. Med et årlig uttak på 25 000 m
3
 vil en kunne ha drift i pukkverket i ca 50 år. 

Etterbruk er angitt til LNF-formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området.  

 

Det foreslås å etablere ny adkomstveg til pukkverket. Denne vil være ca 3 km, ha 

skogsbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ved dagens bom. 

Samsjøveien foreslås stengt for gjennomføring, slik at hyttetrafikk, tømmertransport og all 

trafikk til pukkverket går via ny adkomstveg. Dette gir en mer trafikksikker løsning, og 

bedre forhold med tanke på støv og støy for beboere langs Samsjøveien.  

 

Planforslaget innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og 

vegetasjonsskjerming rundt hele uttaksområdet.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.2014. Ny adkomstveg berører veg til skytebanen. Kryssing er lagt inn i planforslaget. 

Planområdet for øvrig er uregulert.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Det ble i 2014 varsla oppstart av en større 

planavgrensning, slik at en i planprosessen skulle ha rom for å vurdere alternative traseer for 

ny adkomstveg. Planavgrensningen er nå redusert og tilpassa foreslått ny adkomstveg.   

 

Eiendomsforhold 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr/bnr 275/2 som eies av Lars Groseth. Foreslått ny 

adkomstveg berører i tillegg gnr/bnr 275/4 eid av Johan Aslaksrud og 275/1 eid av Ole 

Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Kommunen varslet oppstart av planarbeidet og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram til berørte parter i brev 19.03.2014. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad 

og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 19 uttalelser. Uttalelsene ble oppsummert og 

kommentert av forslagstillers konsulent til sak om fastsetting av planprogrammet. Se 

vedlegg 3b. Her er uttalelsene også kort kommentert av rådmannen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold til vedtatte 

reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt.  



 

Temautredning om mineralske råstoffer 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15, og skal 

ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp 

sentrale punkter fra temautredninga:  

- En bærekraftig masseforvaltning 

- Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov  

- Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

- Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

- Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

- Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Grunneier fikk i 2007 tillatelse fra Ringerike kommune til å ta ut 10 000 m
3 
masser 

til bruk på vedlikehold på egne veier. 

 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, delegasjonssak 

443/12. Bakgrunnen var ønske om utvidelse av uttaket, samt å ta ut masser for salg. 

Utarbeidelse av reguleringsplan var en av flere forutsetninger for dispensasjonen.   

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet i møte 11.03.14, sak 46/14, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogram ble fastsatt av formannskapet i møte 17.06.14, sak 122/14. I tillegg til 

vedtak om fastsetting av planprogrammet fattet formannskapet følgende vedtak:  

Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal 

vurderes på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er 

kommet inn i forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble 

gjennomført nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I 

vurderinga skal behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og 

innkomne uttalelser ses på.  

 

Juridiske forhold  

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva 

slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har 

hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken 

innta en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven 

Tiltaket er omfattet av krav om driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for 

mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (direktoratet) er konsesjonsmyndighet, 

og sender søknaden på høring blant annet til kommunen. Kommunens uttalelse i 

konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma 



pukk AS søkte om driftskonsesjon 19.12.2014. Per januar 2016 har kommunen fortsatt ikke 

fått saken til uttalelse. Forholdet til reguleringsplanen vil være sentralt i uttalelsen.  

 

Plan- og bygningsloven og søknadsplikt  

Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f) gir mineralindustrien fritak for søknadsplikt etter plan- 

og bygningslovens byggesaksbestemmelser, såfremt tiltakene er i samsvar med 

reguleringsplan og det er gitt konsesjon etter mineralloven. Tilhørende byggverk er 

søknadspliktige på vanlig måte.  

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag 

til etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og 

vedlikehold av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av 

plansaken. For øvrig utløser planen trolig ingen økonomiske belastninger for kommunen.  

 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Iht. planprogrammet skal det holdes et åpent informasjonsmøte ved høring og offentlig 

ettersyn av planforslaget (pkt. 2.2). Forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring av dette.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført. 

 

Innkomne merknader 

Det kom relativt mange merknader til oppstart av planarbeidet, og flere uttrykte stor 

bekymring for konsekvenser av tiltaket. Dette gjaldt først og fremst miljøulemper i form av 

støv, støy, rystelser og trafikksikkerhet. Som det framgikk av uttalelsene i 2014 var det 

allerede da en del utfordringer med virksomheten som kunne gjøre det nødvendig med 

avbøtende tiltak.  

 

Det er nå utarbeida en konsekvensutredning for planen, hvor disse temaene er utredet og 

vurdert. Utredningen viser at det er behov for flere avbøtende tiltak for å sikre hensyn til 

miljø og samfunn. Gjennomføring av avbøtende tiltak foreslås sikret gjennom bruk av 

rekkefølgebestemmelser, og gjelder i hovedsak etablering av ny adkomstveg til pukkverket, 

omlegging av turveg, sikring, etablering av platting, jordvoll og grøft.  

 

Krav om tillatelse før videre uttak 

Som beskrevet under overskriften Juridiske forhold er mineralindustrien i utgangspunktet er 

fritatt for byggesaksbehandling, forutsatt at tiltaket er i tråd med vedtatt reguleringsplan. For 

å sikre at reguleringsplanens intensjoner og spesielt rekkefølgebestemmelser blir oppfylt, 

foreslås det at det i bestemmelsene stilles krav om godkjenning fra kommunen før videre 

uttak av masser.  

 

Midlertidig dispensasjon 



I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk. 

Ved fastsetting av planprogrammet i 2014 vedtok formannskapet at dispensasjonen skulle 

vurderes på nytt, blant annet med bakgrunn i uttalelsene som kom ved varsel om oppstart av 

planarbeidet. I denne vurderingen skulle også behov for avbøtende tiltak vurderes.  

 

Rådmannen hadde møte med forslagsstiller og deres konsulenter i Cowi 09.12.2014, hvor 

blant annet vedtaket om ny vurdering av dispensasjonen ble tatt opp. Rådmannen hadde på 

det tidspunktet ikke hatt kapasitet til å følge opp vedtaket, men så at planarbeidet var godt i 

gang, og forutsatte at det ble holdt en rask framdrift videre.  

 

I perioden fra planprogrammet ble fastsatt 17.06.2014 til desember 2015 har forslagsstiller 

jobbet med å utarbeide et komplett planforslag. Det har vært noe dialog med kommunen 

underveis, og kommunen har fått oversendt to framdriftsplaner som begge har blitt 

forskjøvet i tid.  

 

Den midlertidige dispensasjonen gikk ut 15.08.2015. Forslagsstiller har opplyst at det ikke 

er knust stein i området etter uke 31 i 2015 (uke 31 var 27.07-02.08.2015). Forslagsstiller 

meldte 06.01.2016 om at det vil bli noe aktivitet i januar/februar. Begrunnelsen er at det i 

forbindelse med tidligere drift gjenstår noe opprydding. Dette innebærer å bore og sprenge 

vekk noe fjell, rette inn avsatser/paller og sikre større steinblokker/bruddkanter. Det som blir 

av sprengstein av dette blir knust. Forslagsstiller skriver at det er snakk om mindre mengder, 

men at arbeidet tar noe tid, og at det vil være noe vedlikehold av maskiner samtidig.  

  

Naturmangfold og grøntstruktur 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeida en rapport om naturmangfold 

(vedlegg 3d), her inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. naturmangfoldloven kap. 2. 

Samlet vurdering er at planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

 

Støy 

Det er utarbeida en støyrapport for pukkverket (vedlegg 3f). Beregningen viser at 

støyfølsomme bygg i området ikke får støyøkning som fører til overskridelse av 

grenseverdien. Utvidelse av pukkverket anses ikke å ha noen store negative 

støykonsekvenser.  

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkanalysen (vedlegg 3c) anslår dagens ÅDT i Samsjøveien til ca 350, herav ca 250 

knytta til trafikk til/fra boliger. ÅDT knytta til pukkverket vil øke fra dagens ca 10 til ca 50. 

Ny adkomstveg vil få en ÅDT på ca 100, med ca 50 % tunge kjøretøy.  

 

Planforslaget innebærer en overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny adkomstvei, 

noe som vil være positivt for boliger langs Samsjøveien. Ny vei kommer inn på Samsjøveien 

ca. 250 meter øst for krysset med E16. På denne strekningen blir det en økning i trafikk 

sammenlignet med dagens situasjon, og det meste av økningen vil være tunge kjøretøy. 

Denne strekningen nyttes blant annet som skolevei til og fra skolebussen.  

 

Trafikkanalysen konkluderer med at det er behov for egen løsning for myke trafikanter langs 

ytterste del av Samsjøveien, og at det må sørges for sikre krysningspunkt. I forslag til 

plankart er det vist fortau på denne strekningen, men forslagsstiller har ikke foreslått å 

knytte en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau.  



 

Med bakgrunn i trafikksikkerhet og en framtidig økning i tungtrafikk anser rådmannen at det 

bør knyttes en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau langs Samsjøveien mellom 

busstopp og kryss mot ny adkomstveg.  

 

Samlet vurdering 

Det er etterspørsel etter knuste masser i området, pga. utbygging av hytter, boliger og veger 

til skogsdrift o.l. Ved at det kan tas ut masser flere steder i kommunen, reduseres 

transportavstander og kostnader knytta til dette. Generelt vil det ofte være en fordel å 

fortsette igangværende uttak, framfor å åpne for uttak i nye områder. Dette av hensyn til 

naturmangfold og det å beholde sammenhengende og urørte naturområder. Dette er i tråd 

med føringer i kommuneplanens samfunnsdel og temautredning om masseforvaltning.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

0. Oversiktskart 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

a. Varsel om oppstart* 

b. Merknader oppstart og planprogram, oppsummert og kommentert* 

c. Trafikkanalyse* 

d. KU naturmangfold* 

e. KU landskapsbilde* 

f. Støyrapport* 

g. Vibrasjonsvurderinger* 

h. Arkeologisk rapport* 

i. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)* 

4. Dispensasjonsvedtak 15.08.2012* 

5. Saksframlegg ved fastsetting av planprogram*  

6. Fastsatt planprogram* 

 

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

på Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller og Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605-392 Detaljregulering for  

SOMMA PUKKVERK 
 
Utarbeidet av COWI AS, 15.12.2015 

Sist revidert: 18.02.2016       1.gangsbehandling 
 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning dd.mm.åå, sak ss/åå. 
Høring og offentlig ettersyn dd.mm.åå-dd.mm.åå. 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning dd.mm.åå, sak ss/åå 
Formannskapet dd.mm.åå, sak ss/åå 
Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åå, sak ss/åå 
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
 
        Feltnavn:  

Bebyggelse og anlegg 
 Steinbrudd og masseuttak    BMS 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Kjøreveg, offentlig     o_SKV 
 Kjøreveg, felles     f_SKV 
 Fortau, offentlig     o_SF 

 Annen veggrunn-grøntareal, offentlig  o_SVG 

 Annen vegggrunn-grøntareal, felles   f_SVG 
 
Grønnstruktur 
 Turveg       GTD 
 Vegetasjonsskjerm     GV 
 
Landbruks-, natur og friluftsområde samt reindrift  
 Skogbruk      LSK 
 
Hensynssone, jf. pbl. §§ 12-6 og 11-8, C Soner med særlige angitte hensyn 
 Bevaring av naturmiljø    H560 
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§ 0. Fellesbestemmelser 
 
§ 0.1 Støy og annen forurensing 
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som 
er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer. 
 
§ 0.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune slik at kulturvernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg 

§ 1.1 Steinbrudd og masseuttak   
1. Formål (pbl. § 12-7, pkt. 1, 4) 
Innenfor BMS tillates uttak av masser til pukkproduksjon, og midlertidig lagring av masser. 
Det kan gjøres uttak ned til kote 200 moh. 
 
Sprenging og grovknusing er tillatt mandag-fredag mellom klokken 07:00 og 19:00, og lørdag 
mellom 09:00-16:00. Utkjøring på ny adkomstveg er tillatt utenom denne tiden. 
 
Før videre uttak av masser i området må det innhentes tillatelse fra Ringerike kommune, se 
også rekkefølgebestemmelser § 6. 
 

2. Driftsbygg (pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Det kan oppføres driftsbygg med maks BRA 1000 m².  
Bygningers hovedvolum skal ha maks høyde 15,0 m. For tekniske installasjoner tillates større 
høyde. Bygninger og anlegg skal fjernes når uttaket avsluttes. 
 

3. Platting (pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Det skal anlegges platting med støpt dekke for oppstilling og fylling av drivstoff. Plattingen 
skal anlegges med tilliggende slamavskiller. 
 
4. Sikring (pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Bruddet skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre 
ukontrollert adkomst for dyr og mennesker. 
 
5. Istandsetting og etterbruk (pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Avdekningsmasser skal ikke fraktes ut av området, men i sin helhet anvendes til istandsetting 
og revegetering innenfor planområdet. Pallehøydene skal fylles ut og skråningene revegeteres. 
Dette skal gjøres fortløpende etter hvert som en tar ut masser til uttaksgrense. 
Etter endt uttak i området skal terrenget istandsettes. Det skal tilrettelegges for ny etablering 
av skog i uttaksområdet ved avslutning. Etterbruk og arealformål etter endt uttak skal være 
LNF-formål. 
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§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§ 2.1 Kjøreveg 
1. Formål (pbl. § 12-7, pkt. 1 og 14) 
o_SKV skal være offentlig kjøreveg. f_SKV skal være felles kjøreveg. 
 
2. Krysningspunkt (pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Det skal etableres fotgjengerovergang i tilknytting til fortau for kryssing av o_SKV og 
f_SVG1. Det skal tilrettelegges for gode krysningspunkter for stier og løyper som krysser ny 
adkomstveg f_SKV. 
 
3. Stenging av veg (pbl. § 12-7, pkt. 1 og 10) 
Samsjøveien skal stenges med bom når ny adkomstveg f_SKV er ferdigstilt.  
Bomplassering på plankartet er retningsgivende. 
 
§ 2.2 Fortau 
1. Formål (pbl. § 12-7, pkt. 1 og 14) 
o_SF skal være offentlig fortau, og skal utformes etter håndbok N100 Veg og gateutforming. 
 
§ 2.3 Annen veggrunn, grøntareal 
1. Formål (pbl. § 12-7, pkt. 1 og 14) 
o_SVG1-3 skal være offentlig, og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger. 
f_SVG1-7 skal være felles, og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger. 

 
 
§ 3. Grønnstruktur 
§ 3.1 Turveg 
1. Formål (pbl. § 12-7, pkt. 1) 
GTD skal være turveg. GTD kan benyttes som driftsveg til landbruksformål. 
 
§ 3.2 Vegetasjonsskjerm 
1. Formål (pbl. § 12-7, pkt. 1) 
GV1, GV2 og GV3 skal være vegetasjonsskjerm. Eksisterende vegetasjon og terreng skal i 
størst mulig grad bevares. Tynning, nødvendig vedlikehold og skjøtsel er tillatt. Ved 
nyplanting skal stedegen vegetasjon benyttes. 
 
2. Jordvoll (pbl. § 12-7, pkt. 1) 
I GV3 skal det opparbeides en jordvoll med vegetasjon. Mellom driftsområdet og vollen skal 
det anlegges en grøft for fordrøying og infiltrering av overflatevann (se prinsippillustrasjon, 
kartblad 1). 

 
§ 4. Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift 
§ 4.1 Skogbruk (jf.pbl. § 12-7, pkt. 1) 
LSK skal benyttes til skogbruk. 

 
 
§ 5. Hensynssone 
§ 5.1 Sone med særlig angitt hensyn – Bevaring av naturmiljø (pbl. § 12-6 og 11-8 ledd C) 
Hensynssone H560_1 omfatter naturområde som skal fungere som buffer mot vassdrag. 
Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 er ikke tillatt. 
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§ 6. Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7, nr.10) 
 
§ 6.1 Teknisk plan  
Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av kommunen før igangsetting av 
tiltak. Planen skal vise følgende:  

- Arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
- Forhold knyttet til sikring av drikkevannskilder. 
- Utforming og plassering av krysningspunkt (f_SKV og o_SKV). 

 
§ 6.2 Krav før tillatelse til videre uttak av masser 
Før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal det være dokumentert til 
kommunen at følgende er gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene: 

- Omlegging av turveg (GTD) 
- Sikring 
- Etablering av platting 
- Etablering av jordvoll og grøft 

 
§ 6.3 Overgangsperiode 
I en overgangsperiode på maks to år fra vedtak av plan, tillates uttak på til sammen 20 000 
fm³ i felt BMS. Før det kan gis tillatelse til videre uttak etter denne perioden skal det være 
dokumentert til kommunen at følgende er gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene: 

- Etablering av ny adkomstveg (f_SKV) 
- Etablering av krysningspunkt 
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1 In nledn ing

GrunneierLarsGrosethfikk i 2007tillatelsetil masseuttakpåområdeti Somdaleni
Ringerikekommune,til brukpåegneskogsbilveger.Det blegitt tillatelsetil et uttakpåca.10000
fm3 (30000tonn)årlig. Ådal LandbruksserviceAS overtoketterhvertdennetillatelsen,og ønsketå
utvideaktivitetentil et permanentuttakfor salg.Sakenble tatt oppmedRingerikekommune,somda
sattekrav omreguleringsplanmedkonsekvensutredningfor området.Detble 15.08.2012gitt en
midlertidig dispensasjonfor uttakavmasser.En av forutsetningenei dispensasjonenvarat detble
utarbeidetenreguleringsplani løpetav 3 år.Dennedispensasjonengikk ut 15.08.2015.

SelskapetSommapukkAS erstiftet for å ståfor driften av pukkverketogsomforslagsstillerfor
reguleringsplanen.Denneplanbeskrivelsenmedkonsekvensutredningtar for segplanprosessen,og
beskriverplanforslagetmanharkommetframtil. Videreer fagtemasomble omtalt i planprogrammet
vurdert,ogkonsekvenserfor miljø ogsamfunn,somfølge av planforslageterbeskrevetunderkapittel7.

COWI AS er engasjertavSommapukkAS for å biståi forhold til planprosessogutarbeidingav
planmateriale.
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2 Prosess og m edvi rkn ing

Krav om konsekvensutredning

Arealplanerskalvurderesi forhold til "Forskrift om
konsekvensutredningerfor planeretterplan-og
bygningsloven",somhartil hensiktå sørgefor athensyntil
miljø ogsamfunnblir tatt i betraktningunderutarbeidelsen
avplaner.Forskriftens§ 2 tar for segtiltak somalltid skal
konsekvensutredes,mens§ 3 tar for segtiltak somskal
utredeshvis detvurdereså ville værevesentligvirkning for
miljø ogsamfunn.VedleggII til forskriftenlisteropptiltak
somskalvurderesetterkriterienei VedleggIII bokstava) til
q).

I hht til forskriftens§ 2 skalalltid planerfor masseuttakmed
etarealpåminst200daaeller et uttakpåmerenn2 mill. m³
konsekvensutredes.Er masseuttaketmindre,skaldet
vurderesetter§ 4. Da erdet krav omkonsekvensutredning
dersom:

› Konflikt medverdifullt landskap,naturmiljø,
kulturminnereller kulturmiljø

› Konflikt medinngrepsfrienaturområder,eller utgjøren
trusselmot truedenaturtyper,truedearter,eller andre
områdersomersærligviktige for naturensmangfold

› Konflikt medfriluftsliv ogoverordnetgrønnstruktur
› Konflikt medrikspolitiskeretningslinjer,statlige

planretningslinjer,statligeplanbestemmelsereller
regionaleplanbestemmelser

› Konflikt medstørreLNF-områder
› Gir vesentligøkningi antallpersonersomutsettesfor

støy/ forurensing,eller kanføretil forurensingtil
jord/vann

Pukkverketligger i etområdeavsatttil LNF område,og som
i dageretnatur/grøntområde.Videreer detboligbebyggelse
oghyttersomkanbli berørtavstøyog trafikk. Påbakgrunn
avdetteerdetvedigangsettingav planprosessenvurdertat
tiltaketutløserkrav omkonsekvensutredning.

Nårdetstilleskrav omenkonsekvensutredningskaldetved
oppstartavplanarbeidetutarbeideset planprogram.
Planprogrammetleggerføringer for konsekvensutredningen
somleggesframsammenmedetplanforslagi nesterundeav
planprosessen.
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Varsel om oppstart

Oppstartav planarbeidetog forslagtil planprogramble kunngjort19.03.14,medfrist for innspill satttil
09.05.14.Planarbeidetble annonserti Ringerikesblad09.05.14.Sevedlegg1 for brevmedvarselom
oppstartsomblesendtut. Det bleavholdtet nabomøteden02.04.14.

Vedfristenfor å kommemedmerknadervardetmottatt17merknadertil oppstartog planprogram,en
merknadfra Statensvegvesenbleettersendt.Et sammendragogkommentarertil disseble lagetetter
offentlig ettersynav planprogrammet.Sevedlegg2.

Planprogrammet,sammenmedvedlegg2, ble behandletav Hovedkomiteenfor miljø og arealden
05.05.14og fastsattav Formannskapeti sak123/14den17.06.14.
Følgendetilføyelsertil planprogrammetble vedtatt:Denmidlertidigedispensasjonensomblegitt
15.08.2012,sak443/12skalvurderespånytt.Bakgrunnenfor detteer omfangog innholdi uttalelser
somer kommetinn i forbindelsemedplanarbeidfor Sommapukkverk,samtat detikkeblegjennomført
nabovarslingvedbehandlingavdispensasjonssøknadeni 2012.I vurderingaskalbehovetfor avbøtende
tiltak, medbakgrunni dagenssituasjon og innkomneuttalelserseespå.

Planforslag

Basertpåplanprogrammetmedvedtattetilføyelser,samt innkommendemerknadererdetutarbeidetet
planforslagsombestårav:

› Plankart
› Planbestemmelser
› Planbeskrivelsenmedkonsekvensutredningog tilhørendevedlegg.

Etterpolitisk behandlingvil detbli offentlig ettersynav planforslaget,før forslagetrevideresvedbehov
og derettersendestil ny politisk behandlingogendeligvedtak.

Diagrammetpåforrigesideviserdenformelleplanprosessen.

Medvirkning

Lovverketgir klareføringeri forhold til medvirkning i planprosesser.Naboer,offentligemyndigheter
og andresentraleparteri sakenblir varsletgjennombrev.I tillegg annonseresplanarbeideti lokal
presse,slik at ogsåøvrigeharmulighettil å følgemedog / eller kommemedinnspill til planarbeidet.

En standardplanprosessfor reguleringsplanerharflererunderdermanberom innspill. I førsteomgang
varslermanoppstart,for å innhentemerknaderfør mangår i gangmedutarbeidingav etkonkret
forslag.Derettervil manleggeut forslagettil offentlig ettersyn,og vedbehovkandetværeaktueltmed
flere slikehøringsrunder.

Ringerikekommunebrukeraktivt sinenettsideri forbindelsemedpågåendeplanarbeider,ogalt
planmaterialesomleggesut til høringvil leggesut her.Planmaterialetvil ogsåværetilgjengeligpå
rådhuset.Adressentil nettsideneer ringerike.kommune.noogrådhusetharadresseRådhuset,Osloveien
1, Hønefoss.
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3 Beskrivel se av dagen s situasjon

I dettekapitteletgis enkort beskrivelseavdagenssituasjon,for å gi et innblikk i hvordanplanområdet
framståri dag.Kapittel7 tar for segulike fagtema somberøresav planarbeidet,og dererdagens
situasjonmerutfyllendebeskrevetmed fokuspådeenkeltetemaene.

Beliggenhet og adkomst

Planområdetligger i Somdalen,ca.20 km nordfor
Hønefoss,østfor E16.Somdalenstrekkersegfra
bebyggelsenvedkryssetSamsjøveienx E16,og
nordøstovermotSamsjøen.Planområdetliggerpå
nordsidenavSamsjøveien,ogomfatterarealtil
utvidelseaveksisterendepukkverksamtarealtil
etableringav ny tilførselsvei.Masseuttaketliggerca.
3 km fra E16,i enåsryggsørvestfor Breitjern.

Pukkverkethari dagadkomstfra Samsjøveien,omer
enlokalvegsomknytterområdetvedSamsjøentil
E16.Samsjøveienerprivat bomvegfra etter
boligbebyggelsenog videreinnovermot Samsjøen.
Masseuttaketliggerovenforbommen.

Oversiktskart.Pukkverkmarkertmedsortpunkt.

Flyfoto,Somdalen.Eksisterendepukkverkrett sørfor Breitjernmarkertmedblå ring.
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Bruk av området

Områdeterpregetavskogs-og landbruksområdermed spredtboligbebyggelse.I områdeterdetarealtil
skogsdrift,landbruk,masseuttak,samt småforetakknyttettil bl.a.vedproduksjon.Skogsområdeneer
frilufts- og turområdermedet nettav turveierogskiløyper.Det liggerennedlagtskytebanenordfor
Samsjøveien,og enny skytebaneliggernordfor dennedlagtebanen.

Vegetasjon og terreng

Områdetbestårhovedsakeligav barskog.Nord for Samsjøveiener terrengetrelativt flatt, og dominert
avenstørrefurumo.I dalbunnenrennerelvaSommafra Samsjøentil Ådalselva.Åseneomkring
Somdalenstrekkersegoppmot 400-600meteroverhavet.

Bebyggelse

LangsSamsjøveienopptil bommen,liggerdetflerebolighusogsmåbruk.Frapukkverketligger
nærmestebolighusca.550meteri luftlinje. Videreinnovermot Samsjøenligger endelhyttebebyggelse
(omlag170hytter)ogdenærmestehytteneligger ca.500m i luftlinje fra pukkverket,nordfor Breitjern.

Bilder fra området

KryssetE16/Samsjøveien,medboligbebyggelsenpåSommai bakgrunnen.

Samsjøveien,settfra E16,i retningøst.
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Samsjøveienvedbommen.

Sommapukkverk,høsten2014,setti retningnord. I bakgrunnenseesSomdalskollen.

Breitjernsetti retningsørvest,medSommapukkverki bakgrunnen.
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4 Overordn ede ram m er og førin ger

4. 1 Gjeldende reguleringsplaner

Planområdeter i all hovedsakuregulert.Unntaketer atkomstveitil ny Sommaskytebane,(vist i ill.
under)somkrysserdeleravplanområdetvestfor dengamleskytebanen.

Over:Utsnitt fra kommunenskartbaseovervedtattereguleringsplaner.

4. 2 Pågående planarbeid

Ringerikekommuneer i enprosessmedrulleringavkommuneplanensarealdel.Det er ikke sendtinn
innspill for endringav arealformålfor områdethvorSommapukkverker lokalisert.

› Temautredningfor masseforvaltning,formannskapsbehandling18.08.2015,sak88/15.
I forbindelsemedrevisjonav kommuneplanensarealdelerdetutarbeidetentemautredningom
masseforvaltning.Utredningenskalligge til grunnfor revisjonav kommuneplanensarealdel.En av
føringenei temautredningaer atutnyttingaveksisterendeuttakskalprioriteresframforå åpnenye.
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4. 3 Kommuneplaner

› Kommuneplanfor Ringerike2015-2030,Samfunnsdel,vedtatt30.04.2015
Planeninneholdermålsettingerinnenområdenebefolkning,næring,by- og lokalsamfunnog
kommunensomorganisasjon.I tillegg erdetgitt noenføringerfor effektiv arealdisponering,ogher
stårdetfølgendesomer relevantfor masseuttak:Ringerikeskalbevareet riktig ogvariert
landskap,natur-ogkulturmiljø samtgodvannkvalitet gjennomenbærekraftigmasseforvaltning,
herundersikreressurseroguttaksområderfor framtidigbehov,samtreduseremiljø- og
samfunnsbelastning.Utnyttingav eksisterendeuttak skalprioriteresframforå åpnenyeområder.

› Kommuneplanfor Ringerike2007-2019,Arealdel,vedtatt30.08.2007
Arealdelenleggeroverordnedeføringerfor arealbruken i kommunen.I gjeldeneplanerområdetfra
E16til Samsjøenavsatttil Landbruk,- Natur-ogFriluftsområde.Ved E16erdetavsattarealertil
eksisterendeog framtidigboligbebyggelse.

› Kommunalplanstrategi2013-2015erenoversikt overkommunensplanleggingog er
retningsgivendefor prioriteringavplanoppgaver.Det fremgårtydelig avplanstrategienat
næringsutviklingeret satsingsområdefor kommunen. Ny planstrategifor perioden2016-2020er
underutarbeidelse.

4. 4 Fylkesplaner / regionplaner

› Regionalplanstrategifor Buskerud2013– 2016,BuskerudFylkeskommune
Regionalplanstrategible vedtattav fylkestinget06.12.2012.Detteerenstrategiskplansom
fokusererpå8 temaområder,blantannetsatsingsområderfor næringsutvikling.Hererdetplaner
omå lageeninterkommunalutviklingsplanfor Ringeriksregionen.Strategiensierogsåat detskal
utarbeidesenregionalareal-og transportstrategii denneperioden.Planstrategienfor Buskerudgir
ingendirekteføringerfor bergverksindustrien,men genereltpåpekesat goderammebetingelserer
viktig for næringsutvikling.

4. 5 Statlige føringer

4.5.1 Lover

› Plan-og bygningslovenskalbestemmeuttaksvolumog ivaretahensynettil miljø og samfunn.

› Lov omervervogutvinningav mineralressurser(mineralloven)sikrerblantannetDirektoratetfor
mineralforvaltningrettentil å forlangedriftskonsesjon(§ 43) meddriftsplanogat direktoratetskal
føretilsyn meddriften.Forøvrigsikrerdriftskonsesjonenøkonomisksikkerhetfor opprydningog
istandsettingsamtbergteknisk kompetansefor driften.

› Lov omkulturminner(kulturminneloven)skalivaretahensynettil kulturminnerjf.
undersøkelsesplikten§ 9.

› Forurensingslovenhartil formål å vernedetytre miljø mot forurensningogå redusere
forurensning.
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› Lov omforvaltningavnaturensmangfold(Naturmangfoldloven)
Lovenharsomformål å tavarepånaturenmed densbiologiske,landskapsmessigeoggeologiske
mangfoldogøkologiskeprosesser.

4. 5. 2 Retningslinjer

› Statligeretningslinjerfor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging
Hensiktenmedretningslinjeneerå oppnåsamordning avbolig-, areal-og transport-planleggingen
ogbidratil mereffektiveplanprosesser.Retningslinjeneskalbidratil et godtogproduktivt
samspillmellomkommuner,statog utbyggerefor å sikregodsteds-ogbyutvikling.

› RPRfor å styrkebarnogungesinteresseri planleggingen
Disseretningslinjene,sammenmedveilederen“T1513 Barnog ungeog planleggingetterplan-og
bygningsloven”,stiller krav omatbarnogungeblir i varetatti plan-ogbyggesaksbehandlingetter
plan-ogbygningsloven.Viderestillesdetkrav til fysisk utformingslik at barnogungeskalvære
sikretmot forurensing,støy,trafikkfareogannenhelsefare.

› Retningslinjerfor behandlingav støyi planleggingenT-1442/2012
Formåletmeddenneretningslinjenerå forebyggestøyplagerog ivaretastille og lite støypåvirkede
natur-og friluftsområdergjennomå: anbefaleetableringav støysonersomskalsikreatstøyutsatte
områderrundteksisterendestøykildersynliggjøresgi anbefalingeromhvor bebyggelsemed
støyfølsombruksformålikke børetableres,oghvoretableringbarekanskjemedsærligeavbøtende
tiltak gi anbefalingerfor støygrenservedetableringav nyestøykilder,slik atdisselokaliseresog
utformesmedtankepåå hindrenyestøyplager.
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5 Grunn lagsdokumenter

5. 1 Trafikk

Somendel av planarbeideterdet lagetenanalyseav trafikksituasjoneni området.Dagenssituasjoner
vurdert,ogdeter settpåhvilke endringersomfølgerav planforslaget.Sevedlegg3 for fullstendig
trafikkanalyse.

Trafikkmengde

Forå kommeframtil trafikktall, erdetgjort enberegningav trafikk til boligenelangsSamsjøveien,
hyttetrafikkvidereinnovermotSamsjøen,trafikk til skytebanen,trafikk til pukkverket,tømmertransport
ogannentrafikk. Inkludertnoeturtrafikk til Samsjøområdet,erdetanslåttat deter totalt ca.ÅDT 350
(avrundet)påSamsjøveien.Av detteutgjørtrafikk til/fra boligeneca.ÅDT 250.Timetrafikker
konservativtanslåttå liggepåca.50 kjt/t.

Ny adkomstveivil totalt få entrafikkmengdepåca.ÅDT 100(avrundet),medca.50 % tungekjøretøy.
Detteomfatterøkt trafikk til pukkverket,tømmertransport,hyttetrafikkenog annentrafikk somskal
forbi boligenelangsSamsjøveien.Igjen påeksisterendeSamsjøveienerkundagensboligtrafikk, påca.
ÅDT 250.

Trafikksikkerhet

Deter ikke registrertulykker i krysset"E16x Samsjøveien"og ikke påSamsjøveien.Det er registrertén
ulykkemedalvorlig skadeca.400metersørfor kryssetog énulykkemedalvorlig skadeca.700meter
nordfor krysset.

Enoverføringav tungekjøretøyoghyttetrafikktil ny vei erpositivt for boligenelangsSamsjøveien.

Dennyeveienkommerinn påSamsjøveienca.250meterøstfor kryssetmedE16.Pådenne
strekningenblir detenøkningi trafikk sammenlignetmeddagenssituasjon.Det mesteav denne
økningener tungekjøretøytil/fra pukkverket(lastebilog lastebilmedhenger).

Storekjøretøyhardårligeresikt ennpersonbiler.Medca.70– 80 tungekjøretøydaglig(mandag–
fredag),erdetvurdertatdeter behovfor egenløsning for myketrafikanterlangsdenytterstedelenav
Samsjøveien.Det måogsåsørgesfor sikrekrysningspunktderskolebarnmåkrysseSamsjøveien
og/ellerdennyeadkomstveien.

Krysset E16 x Samsjøveien

I følgeNasjonalvegdatabanker trafikkmengdenpåE16forbi planområdetpåÅDT 3800.Det ermottatt
telledata(timetrafikk fordelt påretning) fra et tellepunktca.3 km sør for Samsjøveienfra ca.enukei
mai2011(uke20/21).Det er registrertmesttrafikk fredagettermiddag,detble daregistrert340kjt/t i
retningnordog 140kjt/t i retningsør.

Trafikkmengdeni krysseterbeskjeden(totalt ca.500kjt/t i størstetime i ettermiddagsrush)og tilsier
godtrafikkavvikling meddagensutforming.
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5. 2 Grunnforhold

Geologi og kvartærgeologi

Berggrunnenbeståri hovedsakav glimmergneis,glimmerskifer,metasandsteinogamfibolitt (NGU.no,
N250kart),sekart under.

Løsmassekartoverområdetviserhovedsakeligmorenedekkeavvarierendemektighetogområdersom
erutenløsmassedekke.Planområdetharogsånoebresjø/breelv-avsetningerognoemarineavsetninger,
menplanområdetligger i all hovedsakovermaringrense.Løsmassedekketermindresammenhengende
ennhvasomindikerespåløsmassekartet.Bart fjell og tynt torvlager utbredtpåhøydedragene.

Over:BerggrunnskartoverplanområdetPlanområdet bestårav glimmergneis,glimmerskifer,
metasandsteinogamfibolitt.Kilde: NGU.no,N250kart.
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Over: Løsmassekart.Kilde: ngu.no

Prøver av steinforekomsten

SommaPukkAS harfått gjennomførtprøvetakingavsteinforekomsten.Resultatenefra disseprøvene,
såkaltMicro Devalog LosAngeles1, vargodeog tilfredsstillendefor å tilretteleggefor enutvidelseav
pukkverket.PrøvenehaddeLosAngelesverdi15 (DeklarertLA15) ogMicro Devalverdi 7 (Deklarert
Mde10).

1 LosAngeles-verdi(LA-verdi) eretuttrykk for et materialesmotstandsevnemot mekanisknedknusing.
micro-Deval-koeffisient(MDE ) eret målpåsteinmaterialetsmotstandsevnemotslitasje.
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6 Beskrivel se av plan forsl aget

6. 1 Alternativer som er drøftet

Utvidelse av masseuttaket

Somendel av planarbeideterdetdrøftetulike alternativerfor utformingavpukkverketoguttakav
masser.Manharsøktå finne løsningersomivaretarpukkverketsønskeomutvidelse,samtidigsomman
tarhensyntil landskapsbildet,naturmangfold,vassdrag,trafikkhensyn,støyproblematikkogandre
lokaleinteresser.

Dissevurderingeneharført fram til detplanforslagetsomer utarbeidet.Fordeulike fagutredningene
visesdettil deenkeltekapitlenei konsekvensutredningen.

Adkomstvei

Dethari oppstartsfaseni planarbeidetværtdrøftetulike alternativerfor adkomstveifra E16og framtil
pukkverket.Dettemedtankepåå avklarehvilket alternativsomønskesi framtidigsituasjon.

Hovedprinsipper/ alternativerfor adkomstveisomer drøftet.Mørk grå linje er dagensvei.Rødlinje er
enmulig trasefor helt nyadkomstvei.Grønnlinje er enkombinasjonav dagensadkomstvei,mindre
veieri områdetog ny trase.
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Dagensløsning(Mørk grå)
Dagensadkomstvei,Samsjøveien,gårgjennomboligbebyggelselangsveien,forbi oppkjøringtil
SommapukkverkogvidereinnovermothytteområderlangsSamsjøveienogomkring Samsjøen.Veien
er relativt smalog svingete,ogbeboereharklagetovertrafikkfarligesituasjonersominvolvererbåde
tungtransporttil pukkverketog hyttetrafikk. Veienkantrolig utbedresnoe,menstedviserdettrangt.
Detvil trolig værevanskeligå utbedreslik atman i tilstrekkeliggradunngårstøy/støvproblematikk,og
oppnårtilstrekkeligsikkerhetfor barnsomlekervedveienog brukerdensomskolevei.

EksisterendeSamsjøveien,der dennepassererboligbebyggelsesørfor bommen.

Mellomalternativet (grønn)
Detervurdertenmellomløsningsomdelvisanleggespåeksisterendeveier,ogdelvissomny trase.
Dettevil gi mindreomfangi forhold til landskapognatur, ogkankanskjeværeet rimeligerealternativ
ennå byggeheleveiensomny trase.Somfor denhelt nyetraseen,såvil ogsådennelinjen flytte trafikk
til / fra pukkverketbort fra boligenelangsdagensadkomstvei.

Linja somer vist i kartetpåforrigesidebenytter mestmulig av dagensadkomstveifremtil Kristinesvei
derdennetar av i retningnord/gammelskytebane.HerfrafølgerdenKristinesvei et stykke,før den
følgerny trasénordfor eksisterendeSamsjøveien.Linja gir ca.600meterlengrekjøreavstandenn
dagensadkomstvei.

Hovedalternativet (rød)
Manhari planarbeidetvurdertmulighetenfor å etablereenny adkomstveifra førstestikkvei etterE16-
kryssetog framtil pukkverket,dettebl.a. etterønskefra tiltakshaver.Serødlinje påforrigeside.Denne
vil flytte tungtransportogøvrig trafikk til pukkverketvekk fra dagensvei. Linja vist i kartetgir omtrent
sammekjøreavstandsomdagensadkomstvei.

Dettealternativetvil medføreatdetetableresenny vei gjennomlandskapognatur.Terrengeterpå
deleravstrekningenflatt, mensdetandrestederer relativtbratt.Det vil bli nødvendigmedendel
terrenginngrepfor å oppnåakseptablestigningsforholdpåveien,dettegjeldersærligi dalsøkket/myra
sydvestfor pukkverket.
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T.v.Nyadkomstveivil kryssedengamleskytebanenomtrentmidt i bildet.
T.h.Lia sørfor grustaket,hvor nyadkomstveitil masseuttaketvil legges.

Vurdering
Detergjort enhelhetligvurderingav deulike trasealternativene.Konklusjonenerat rødtrasébest
ivaretarlokalbefolkningensog tiltakshaversinteresser.Rødtraséstøttesogsåav Ringerikekommune,
forutsattatvegenblir enprivatveg,somogsååpnesfor lokaltrafikk/tømmertrafikk.Rødtrasésikreren
trafikksikkerog miljømessigløsningfor trafikk til masseuttaketog annentrafikk til Samsjøen,herunder
tømmertrafikkoghyttetrafikk.Traséenleggesslik atvegeni liten gradberørerlokalsamfunnetog lokale
boliger.Vegenvil føretil inngrepi naturog landskap, mendetskaltilretteleggesfor at mani størst
mulig gradhensyntarnatur,landskapog friluftsområder.

Det forutsettesatSamsjøveienstengesfor gjennomkjøringfør dagensbom,og dermedkun benyttes
somadkomstvegtil boligbebyggelsen.Dettegir enmertrafikksikkerløsningogenbetrakteligforbedret
løsningmht.støyog støvproblematikkfor beboernelangsSamsjøveien.

6. 2 0-alternativet

I henholdtil Forskrift omkonsekvensutredningerskaldetredegjøresfor ulike alternativer.“0
alternativet”eret genereltuttrykk for densituasjonen mankantenkesegdersomet planlagttiltak ikke
blir gjennomført.

I dettetilfellet vil et0-alternativværeensituasjonutenfortsattdrift i pukkverket.
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6. 3 Planens innhold

Plankart og planavgrensning

Over:Plankart.Ukjentmålestokk.Sevedleggfor fullstendigkart medtegnforklaring.

Overvisesplankartetfor dennedetaljregulering.Planområdeterpåca.280daa.Områdetsomdetble
varsletoppstartfor var betydeligstørre,for å kunnegjøreenvurderingavulike adkomstalternativer.
Planavgrensningeni planforslageter tilpassetomfanget av tiltakenesominngåri planen,ogeravklart
medRingerikekommune.

Veg

Dennyeadkomstvegener regulerttil felleskjøreveg,anleggesmedskogsbilvegstandardog to
kjørebaner.Der vegenkryssetmyrdragetvestfor pukkverket,er detregulertinn envegsomkoblerseg
til Samsjøveienveddagensbom.Samsjøveienstengesfor gjennomkjøring,slik athyttetrafikk,
tømmertransportogall trafikk til pukkverketgårviadennyeakomstvegen.Forå hindrelekasjetil
Samsjøveienmåbommenplassersefør koblingspunktetmot dennyeadkomstvegen,detvil si rett nord
for boligbebyggelsen.SmåbruketKvernstualigger østfor denplanlagtebommen.Forå unngåat
bommenblir til ulempefor defastboendeopparbeidesdetadkomsttil Kvernstuaparallelltmed
Samsjøveien.Denneløsningentilsvarerdagenssituasjonvedeksisterendebom.Ny vei opptil
pukkverketblir sørfor pukkverket, i åsenovenforSamsjøveien.

Mellom busslommefor skolebusslengstvesti Samsjøveienog kryssethvordennyeadkomstveien
starter,erdetregulertinn arealtil fortau.I krysseterdetlagt inn frisiktlinjer. ÅDT 350og fartsgrense
50km/t tilsier stoppsiktpå45metertil hversidefor utkjøringenfra krysset.(45 m x 6 m).
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Masseuttak

Dagenspukkverkogdenplanlagteutvidelsenforeslåsregulerttil "Steinbruddogmasseuttak".Driften
somharværthittil ergjort medgrunnlagi dispensasjonsomble gitt i 2012for til sammen30 000fm³
fordeltpåtre år.SommaPukkAS tar siktepåuttakmellom20-30000fm³ perårnårdennye
adkomstvegentil pukkverketeretablert. I enovergangsperiodepåmaks2 årvil detårligeuttaketligge
pådetsammesomdethargjort sidendispensasjonenble gitt i 2012.Det tillatesuttakav massermellom
07:00og19:00i ukedagene,ogmellom09:00og16:00pålørdag,slik at privatpersonerharmulighettil
åhentemasseri helga.Tidsbegrensningenegjelderbådefor overgangsperioden,ognåranleggeter i full
drift. Med årlig uttakpå25 000fm³ vil deti gjennomstnittbli kjørt ut 140-150m³ masseperdag.
Ettersompukkverketi hovedssakleverertil anleggog tiltak i nærområdeteraktiviteteni bruddeti stor
gradstyrt av etterspørseleni det lokalemarkedet.Tallenesomerskissertovererderforusikre,oggir et
bildepåaktivitetsnivåetvedønsket uttak.Rammenesomersatti planforslagetomfatteruttaknedtil
nivå 200mohpåetarealpådrøyt70daa.Medårlig uttakpå25 000fm³ vil enkunnehadrift i Somma
pukkverki ca.50år.

Sprengingog grovknusingforegåri forholdsvisavgrensedetidsrom.Videreforedlingog flytting av
masserinternt i bruddetforegårmerkontinuerlig.Bådegrovknusingenog finknusinggjøresmedutstyr
somståri pukkverketåretrundt.Det kanbli aktueltmedtakoverbyggoverheleeller delerav
masseforedlingsutstyret.Utoverbyggingav takoverbyggoverknuseverkkandetbli aktueltå bygge
andretyperdriftsbygg,somadministrasjonsbygg/brakke medkontorognødvendigefasiliteter,enkle
lagerbyggfor maskinerogutstyr,byggi forbindelsemedvektetc.

Grønnstruktur og LNF

Rundthelepukkverketerdetlagt inn arealformål"vegetasjonsskjerm".Mot Breitjernerdetregulert
vegetasjonsskjermeni kombinasjonmedhensynssonefor bevaringav naturmiljø.Det er lagt inn arealtil
turvegvestfor pukkverket,og herstengesdagensoppkjørseltil pukkverket.Mellom Samsjøveienog
dennyeadkomstvegenreguleresdettil LNF, skogbruk.

Arealoversikt

Tabellenunderviserenoversiktoverdeulike formålenei plankartet,ogantalldaafor disse.

Formål Feltnavn Areal daa

Steinbruddog masseuttak BSM 71,8

Annenveggrunn,grøntareal SVG 34,6

Kjøreveg SKV 32,4

Fortau SF 0,8

Turveg GTD 1,0

Vegetasjonsskjerm GV 94,3

LNF, Skogbruk LSK 46,9

Hensynssoner

Bevaringav naturmiljø H560_1 22,0
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6. 4 Teknisk infrastruktur og overvannshåndtering

Teknisk infrastruktur i området

Påtversav planområdetgårenhøyspenttrase.TraseenkrysserSamsjøveienca.800meterfra E16.
Høyspentenblir ikke berørtav planforslaget.

LangsSamsjøveienerdetluftstrekkfor EL og telekabler.Forutenfortaupået lite strekke,tilrettelegges
detikke for tiltak i Samsjøveien.Planforslagetvil ikke føretil endringerpåeksisterendeanlegg.

Deter ikke kommunaltvann-eller avløpsanleggi området.De enkelteboligeneharslamavskillere,og
vannforsyningfra privatebrønner.Disseanleggeneblir ikke direkteberørtav planforslaget.Ved
byggeplanleggingogsøknadom igangsettingstillatelsefor adkomstvegenmådetsikresat
drikkevannskilderknyttettil myrdragetvestfor pukkverketikke blir berørtavny adkomstvegpåtvers
avmyra.Forvurderingerknyttettil grunnvannvisesdettil kap.7.9.

Overvannshåndtering i planforslaget

Regnvannsomfaller påadkomstvegenledestil åpnesidegrøfter.Her fordrøyesog infiltreresvannet
gjennomsandmaserogorganiskmateriale.Ved bruddetskrånerterrengetmot Breitjern,ogdeterderfor
naturligat regnvannsomfaller nedi bruddområdetfinnerveienmot tjernet.Avstandenmellom
masseuttaketog tjerneter75-110m, ogarealeter regulerttil turvegogvegetasjonsskjerm.Dentette
skogensomvokserherfungerersombuffer mot vassdraget.Forå sikreatdennefunksjonen
opprettholdeser detangitthensynssonefor bevaringav naturmiljøpåarealetmellomturvegenog
Breitjern.Videreskaldetanleggesengrøft i forkant av vollensometablereslangsturvegen.Denneskal
sikreytterligerefordrøyningog infiltrasjonav overvannetsomgenereresinnei bruddet.

Prinsipp,voll og fordrøyningsgrøftmellompukkverketog turvegen.
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Planforslagsammenstiltmedflyfotooverområdet.

6. 5 Universell utforming

Planforslagetleggeropptil enny adkomstvegsomskalbenyttestil transportav masser,samt
tømmertranpsortog trafikk til og fra hytter.Formyketrafikantervil detværemeraktueltå benytte
Samsjøveienfor adkomsttil boligenei området,og for ferdselvidereinnovermot Samsjøen.
Samsjøveienligger i forholdsvisflatt terreng,medstigningsforholdinnenforgrenseverdienei gjeldende
retninglinjerfor universellutforming.

Planforslagetleggerikke opptil annenbebyggelseenndetsomtillatesoppførtav driftsbygginnenfor
formåletfor pukkverk.Tiltak somskalgodkjenneshervil måtteforholdesegtil kraveneomuniversell
utformingsomstillesgjennomForskrift om tekniskekrav til byggverk(Byggetekniskforskrift).

6. 6 Avsl utning av masseuttaket

Driver avet masseuttakskalsørge for forsvarligoppryddingav områdetunderog etteratvirksomheten
eravsluttet,jf. mineralloven§ 50. Med utgangspunkti dagenssituasjonomkringuttaketserenfor segat
landbruks-,natur-og friluftsområde(LNF), herunder skogbruk,vil væredennaturligebrukenav
områdetetteravsluttetdrift. Da måområdetryddes,og tekniskeinstallasjonerog eventuellebygninger
fjernes.Påavsluttedeuttaksflatermådettilf øresmassersomgir grobunnfor revegetering.Spontan
revegeteringanbefalesfremforplanting.For åøkedenspontanerevegeteringenanbefalesdetå såtil
områdenemedstrølagetfra avdekteområder.Disseløsmasseneinneholderfrø og røtterfra vegetasjonen
i ogomkringuttaket.Dennevegetasjonenhartilpassetsegforholdenepåstedet,oggir derfordebeste
forutsetningenefor rasketableringogetvellykket resultat.Illustrasjonog foto underviserhenholdsvis
prinsippfor avslutningavbruddkantog resultatetav revegeteringpåpallenei et tilsvarendebrudd.
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Foto: Fra SkoltgruppenVestbyPukkverk© Direktoratetfor mineralforvaltning.

Meddagensdriveretningmotnord-ognordvestvil enkunneta ut massertil nordreuttaksgrense,og
setteistandavsluttetpallekanti denneendenav pukkverketparallellt medvideredrift. Grepetmed
fortløpendeistandsettingkanvidereføreslangsuttaksgrenaetterhvertsomenjobbersegsørover.

Illustrasjon,driveretningog istandsetting.

Alle konsesjonspliktigeuttakskalhadriftsplan.Driftsplanenskalværedriversredskapfor planlegging
oggjennomføringav driften. I driftsplanenskaldet værebeskrevethvordanuttaketskalforegå,hvordan
uttaksområdetskalavsluttesog istandsettesoghvilke sikringstiltaksomskalgjennomføresi
driftsperiodenog etteravsluttetdrift. Driftsplanenutformesbasertpåvedtattreguleringsplan.
Konsekvensutredningav temalandskapsbildeviserterrengetvedmaksimaltuttakav masser.
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7 Kon sekvenser for miljø og samfunn

7. 1 Generelt

Konsekvensutredningerhartil hensiktåbelysehvilke vesentligevirkningerenplankanforventeså hai
forhold til temainnenformiljø og samfunn.Videreskalenkonsekvensutredningta for segavbøtende
tiltak for eventuellenegativekonsekvensersomframkommer.Dersomenvurdereratdeterbehovfor
undersøkelserfør gjennomføringav planforslaget,skaldettefremgåav konsekvensutredningen.Det
sammegjelderdersomenvurdererat deterbehovfor å overvåkeogklargjøredefaktiskevirkningene
av tiltakenesomplanforslagettilretteleggerfor.

Metodikkensomer bruktkani hovedsakbeskrivesmedfølgendepunkter:
› Informasjonsinnhentingogbeskrivelse/verdivurderingavdagenssituasjon.
› Beskrivelse,beregningogvurderingav tiltaketskonsekvenseri forhold til deulike utredningstema.
› Beskrivelseavavbøtendetiltak.

Detharværtjobbetmeddeulike fagtemaeneunderveisi planprosessenfor å kommeframtil et
planforslagsomi størstmulig grader tilpassetdestedligeforutsetningene.

7. 2 Naturmiljø og biologisk mangfold

Detergjort envurderingav temaetnaturmiljøogbiologiskmangfold,ogdettearbeideter samleti
vedlegg4. Naturmangfoldeterbeskrevetut fra tilgjengelig,eksisterendeinformasjon,befaringog
opplysningersomer framkommetgjennomkontakt medmiljøforvaltningeni kommunenoghos
fylkesmannen.Naturmangfoldeti områdeter verdivurdertetternasjonalmetodikk.Omfangog
konsekvensererbeskrevetpåbakgrunnav kunnskapomaktuelleforekomster,beskrivelseav tiltaket og
faglig skjønn.

Det erpåvistnaturmangfoldav liten ogmiddelsverdi innenforplanområdet.Ådalselvanedstrømsfor
Sommaervurdertå værei influensområdetfor planen,oghererdetpåvistnaturmangfoldavstorverdi.
Nødvendigerensetiltakfor å unngåskadepånaturmangfoldeter integrerti planen.Densamlede
vurderingeni temarapportenerat planenharliten til ingennegativekonsekvensfor naturmangfoldet.

Rapporteninneholderogsåenvurderingav planforslageti henholdtil Naturmangfoldlovenskapitel2.
Her oppsummereskarakteristikkav kunnskapsgrunnlaget for analysen,eventuellesvakheteri dette,
hvordanføre-varprinsippetkommertil anvendelse,miljøforsvarligeteknikkeroghvordantiltakshaver
kanbelasteseventuellskadepånaturmangfoldet.

7. 3 Friluftsliv

Planområdeterdel av etområdesomerattraktivt for turgåing,sopp-ogbærplukking,skiturerog
mosjonering.Et parkilometernordfor pukkverketliggerSamsjøen,hvordeteret etablerthytteområde.
Det finnesenrekkestierog turveierpåfurumoennordfor boligbebyggelsensomligger langs
Samsjøveien.Stieneog turveienekrysserdenforeslåtteadkomstvegenfleresteder.Diagonaltovermoen
fra Samsjøveiengårenprivatgrusvei, kalt Kristinesvei. Dennefungerersomatkomstveitil skytebanen
ogetparboligeiendommer.I tillegg erdenutgangspunktfor flere turstier.Detgårogsåskiløype
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gjennomområdetsomblir berørtav dennyeatkomstveien.Skiløypakrysserplanområdeti sydvest,litt
østfor kryssetpåE16(illustrasjonnedenfor).

Pååsryggenvedpukkverketfinnesingenmerkede eller myebruktestier.Mellom pukkverketog
Breitjernliggereneksisterende,lokal turvegsom ledertil ensti somførertil Kongsgårdskollenog
Fjøsvikfjellet.Turveienkrysserpukkverketsområde,og blir peri dagbrukt i driften.

Uthevetrødstrekviserskiløyperegistrerti kommunenskartdatabase.

Turvegsørfor Breitjern, i retningKongsgårdskollen. Mulig utvidelsesområdefor pukkverkt.v.
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Kristinesvei, somfungerersomadkomstveitil bolig/hytte,samtturvei i området.

Tiltakenesomdettilretteleggesfor i planforslagetvil kunnemedføreatnatur-og friluftsområderi
relativt kort avstandfra pukkverketblir påvirketavstøy.Støysomfølgeav tiltaket er kartlagtsomen
delav konsekvensutredningen.Sekapittel7.7.Inngrepi naturog landskappåvirkeropplevelseni
forhold til friluftsliv og rekreasjon.Reguleringsbestemmelsenesikrerat lokalestierog skiløyperblir
ivaretattvedfremføringav ny adkomstveg.I dagenssituasjonerdetnærføringmellomdriftsområdetog
turvegensomgårforbi pukkverket. Planforslagetsikrerbegrensningavnegativekonsekvenserfor
friluftslivshensynmedgodvisuell skjermingmot driftormådet,og tilretteleggingav turveg.

7. 4 Landskapsbilde

Sevedlegg5 for fullstendigkonsekvensutredningav temalandskapsbilde. Underfølgeroppsummering
og konklusjonfra rapporten.

Et pukkverkav dennestørrelsen(planlagtutvidelse)eret betydeligterrenginngrep.Det erderforviktig
å gjørevurderingav landskapsvirkning,og ommulig tilpassetiltaket bestmulig til omgivelsene.

Sommapukkverkligger i et dalsøkk,ogdagenspukkverker lite synlig fra bebyggelseni nærområdet.
Utvidelsenvil ogsåi storgradligge skjult bakkollen,settfra bebyggelsen.Vegetasjoneni området
bidrartil at detnestenbareer påhelt nærtholdat pukkverketvises.Planforslagetleggeropptil engod
buffersonesomskalbidratil å dempelandskapsvirkningen av tiltaket.Frautsiktsstederpåtoppenelangs
Somdalenerog vil pukkverketværesynlig,mendetantasat detteberøreret begrensetantallpersoner.

Adkomstvegenvil væresynligpånærthold,ogsærligderdenliggermedskjæring/ fylling i skrått
terrengogovermyrdraget.Bevaringav vegetasjon,ogrevegeteringav midlertidigberørteområdervil
væreviktig.

Totalt settvurderespukkverketågi noenegativlandskapsvirkning,ogdetsammegjelderfor
adkomstvegen.Forå begrensekonsekvenseneerpukkverketetsavgrensningtilpassetomgivelsene,og
adkomstvegenfølgerterrengetsågodtsommulig.
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7. 5 Vassdrag

Det fremgårav kapitel7.2at naturverdiknyttettil Breitjernog Sommaervurderti konsekvensutredning
av temaNaturmiljøog biologiskmangfold,(vedlegg4). I vurderingenharenogsåtattmedÅdalselva
ettersomeventuelleutslippi vassdrageneoppei Somdalenvil kunnefå konsekvenserfor vassdrag
lengrenedi dalen.Deterkonkludertmedat Breitjernog Sommaharmiddelsverdi.Detteerbasertpåat
tjernetog elvaer resipienterfor vanneti planområdet, at kantvegetasjonener intakt ogat myrområdene
omkringBreitjernbidrarmedfangstog lagringavkarbonvedtorvdannelse.Ådalselvaer leveområde
for rødlistendeelvemuslingog kreps,ogverdienvurderessomstor.Naturmangfoldrapportenharlistet
oppnoenpunktersomskalbidratil å hindrenegeativekonsekvenserfor vassdraget:

› Redusereavrenningav forurensetvanntil vassdrag.
› Buffersonemot vassdrag.
› Reduksjonavpartikkelflukt til vanni forbindelsemedknusingav fjell.

Det er valgt løsningersomhindreravrenningav forurensetvanntil vassdrag,og deter sattavarealmed
hensynssonefor bevaringavnaturmiljømotBreitjern ogdendelenavSommasomrennerforbi
pukkverket.Det visestil kapittel6.4 for beskrivelseav overvannshåndtering.Detergodavstandtil
Breitjernogdelenav Sommasomrennerforbi bruddet. Skogensomvoksermellomturvegenog tjernet
er ogsåhøyog tett.Dettegir godbeskyttelsemotat støvfra pukkverketnårvassdragene.
For åreduserefarenfor partikkelflukt
ytterligerebørknusere,siktere,ogannet
maskineltutstyrværekonstruertslik at
utslippav støvtil omgivelseneblir
minimal.Viderebøråpnelagreav
råvarerplasseresslik at deblir minst
mulig vindutsatt,og i tørreperioderbør
detvurdersområvarelagreneskalfuktes
medvann.Detteer tiltak somskal
beskrivesi driftsplanogbestemmes
gjennomkonsesjonensomgis av
Direktoratetfor mineralforvaltning.Med
iverksettingavdenevnteavøtende
tiltakenevil farenfor at pukkverksdriften
gir negativekonsekvenserfor
vassdrageneværesværtbegrenset. Turvegsørfor Breitjern, i retningKongsgårdskollen

7. 6 Næringsliv

Områdeter i daget ruralt skogs-og landbruksområde,pregetav skog,spredtbebyggelse,ognoe
næringsvirksomhet.I nærhetenav planområdet,ved Somdalsveienligger bedriftenSommaVed,som
drivesav AndreasogLarsGroseth.Bedriften,somhar 2 ansatte,driver produksjon av brenneved.Nord
for planområdet,langsE16,ligger bedriftenNorskEksportUtvikling AS, somdriver medkjøp ogsalg
av kopimaskiner.Omsetningenerca.10milli onerkronerogbedriftenhar4 ansatte.

VidereliggerbedriftenSommapukkAS i planområdet. Ved videreføringav dagenssituasjon,uten
reguleringsplanfor pukkverket,vil ikke bedriftenfå konsesjonfor videredrift. Planforslagetsikrer
videredrift for Sommapukk AS i Somdalen.Bedriftenhar i dag2 ansatte.
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Et masseuttakgenereret fåtall fastearbeidsplasser,men masseneer enviktig ressursfor næringsliveti
regioneni periodendeter i drift. Ulike utbyggingsprosjekterer somregel avhengigeavå kjøpeinn gode
steinmasser.Et pukkverkpåSommavil væreenstabil leverandørav pukk til lokaleog regionale
aktører.Pukkverketligger sentraltifht. bl.a.Ringeriksregionen,hvordetplanleggesflerestore
utbyggings-og infrastrukturprosjekteri åreneframover,herunderutvikling avEggemoen,E16Nymoen
– Olum,E16Skaret– HønefossogRingeriksbanen.

7. 7 Støy

Somendel av konsekevnsutredningenerdetutarbeidet enstøyvurderingav dagenssituasjonog tiltaket.
Sevedlegg6 for fullstendigstøyrapport.Beregningeneviseratdestøyfølsommebygningenei området
ikke får støyøkningsomførertil overskridelseav grenseverdien.Utvidelsenav pukkverketanses
dermedikke åhanoenstorenegativestøykonsekvenser.

For vektrafikkstøyviserberegningeneatstøynivåetoverskridergrenseverdienvedfasadertil
støyfølsommebygningernærE16.Overskridelseneskjer dermedi hovedsakikke gjennomtrafikk til
pukkverket.Forstøyfra pukkverketi dagenssituasjon,viserberegningneat støynivåetikke overskrider
grenseverdienvedfasadertil støyfølsommebygningeri nærområdet.Én fritidsbolig ligger i gul
støysone.

Konsekvensenav støyfra pukkverketfor framtidigsituasjon,sammenlignetmeddagenssituasjonerat
fritidsboligensomi dagenssituasjonligger i gul støysoneikke vil gjøredeti framtiden.Støyenskjermes
noebedremot nordenni dagenssituasjon,og dettebidrartil noelaverestøynivåfor fritidsboligene.

7. 8 Rystninger

Detergjort envurderingavomvibrasjonerfra sprengingkanventeså skadenærliggendebebyggelse.
Dissevurderingeneerbasertpåsalvedatafra Sommapukkverkogerfaring fra enrekkeandre
prosjekter.Vurderingenekanlesesi sin helheti vedlegg7.

Detanbefalesbesiktigelseri forbindelsemedvibrasjonsvurderinger.I hhtNS8411anbefales
besiktigelsei inntil 100m avstand.Grenseverdierfor vibrasjoneravhengigav ulike faktorer,nemlig
tilstandenpåbyggverket,grunnforholdderbyggverketstår,hovedmaterialei byggverket,typeog
utformingav byggverk,avstandtil vibrasjonskildenog typevibrasjonskilde.Selvomdetikke ersatten
grenseverdipånærmesteboliger,erberegnetsvingehastighet(Vf) langtunderforeløpiggrenseverdi.

PåSommaligger nærmestebolig ca350fra pukkverket.Ettersomavstandenerstorerdetlite
sannsynligat sprengningenei pukkverketgenerererbygningsskader.

7. 9 Grunnvann

Åskollenhvorpukkverketplanleggesviderførtbeståravsværthardebergartarter,og driftsområdet
liggeretstykkeoverhøydenivåetpåBreitjernog omkringliggendevåtmarksområder.Breitjernligger
nærmerebestemtpåhøyde192meteroverhavet.Forå sikreat driften avpukkverketikke påvirker
grunnvannstandeni området settedetenbegrensningenpåtillatt uttaksdybde.Nivå 200meterover
havetvurdereså værei tilstrekkeligavstandfra grunnvannsspeilet,somantaså liggenærenivåetpå
vannspeileti Breitjern.
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Uttakog foredlingavpukker ikke forbundetmedsærligfarefor forurensing til grunnvann,dadet
omfatterhåndteringav rene,mineralskemasser.Dieselogolje somfylles påmaskinersombenyttesi
driftenkanforårsakeenvissforurensningsfaredersomdetforekommeruhell.For åreduserefarenfor at
olje- ogdieselsølsivernedi grunnvannetskaldetstøpesfastdekkefor oppstillingog fylling. Plattingen
skalanleggesmedtilliggendeslamavskiller.

Forutsattat deangitteavbøtendetiltakeneiverksettes,ventesingen endringavgrunnvannstandeller
vannkvalitet.Det visesforøvrig til kapittel6.4som beskriverhvordanovervannshåndteringivaretas.

Kartutsnittfra NGUskart overgrunnvannsressurser(http://geo.ngu.no/kart/granada/).Uttaksområde
markertmedrød ring.

7. 10 Kulturminner og kulturmiljø

Buskerudfylkeskommuneble varsletvedoppstartav planarbeidet.De harbefart områdetmedtankepå
automatiskfrededekulturminneri september2015.

Innenfordetvarsledeområdetble detregistrertet automatiskfredetkulturminnei form av enkullgrop
(id 214241).Dettekulturminneter fredeti medholdav lov omkulturminnerav 9. juni 1978nr.50(kml)
§ 4 førsteleddpkt. b. Sevedlegg8 for fullstendigrapportfra registreringen.

I etterkantav dearkeologiskeregistreringeneerplanområdetreduserti forhold til varselområdet,og
stedethvor detaktuellekulturminneter funnetliggerutenforreguleringsgrenseni planforslaget.Endring
i avgrensingskyldesat enpåoppstartstidspunktet ikke haddevalgt traséfor adkomstveg.Når
trasevalgetvaravklartble planavgrensingentilpassetdenvalgtevegplasseringen,ogdetvistesegat
kullgropenikke blir berørtav planforslaget.Tiltakenesomplanenleggertil rettefor vil sålangtenkan
seikke gi negativekonsekvenserfor kulturminnereller kulturmiljø. Fylkeskommunenharbedtomat
reguleringsbestemmelsenesikrerat envedeventuellefunn underanleggsarbeideller annenvirksomhet
stanserarbeidetog tar kontaktmedkulturminnemyndighetene.
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7. 11 Jord- og skogbruk

Områdetet avsatttil Landbruks,-naturog friluftsområde(LNF) i kommuneplanen.Områdetfor
masseuttakmedplanlagtutvidelse,ogområdetfor ny adkomst,berøreri hovedsakskogsområder.
Arealenesomregulerestil masseuttakharikke potensialsomjordbruksareal,og tiltaket vurderesikke å
hakonsekvenserfor jordbruksinteresser.

Uttaksområdet,vil medplanlagtfull utvidelse,leggebeslagpået arealpå68daa,somerdagens
masseuttakmednærliggendeskog.Skogenerav lav bonitetpåvestsidenav kollen,og av middels
bonitetpåøstsidenav kollenderpukkverketeretablert i dag.Denplanlagte atkomstvegeninkludert
skråningsutslag,vil leggebeslagpå45daaskogav ulik bonitet.Furumoenlengstsydi planområdeter
gitt middelsbonitet.Moenpregesi hovedsakav tynnetfuruskogoget nyerehogstfelt.I midtredelav
planområdet,derterrengetstigermot nordøst,finnesgran/furuskogav høgbonitet.

Planforslagetvil medføreredusertarealfor skogdriftpåtotalt 100daaskogav ulik bonitet.(Ikke inkl.
eksisterendemasseuttak).Kun enliten andelav dettearealeter skogav høgbonitet.Etableringavny
adkomstvegog videredrift av masseuttaketvurdereså gi lite negative konsekvenserfor skogbruk.

Skisseav veglinjeog pukkverklagt i arealressurskartfra MDsnaturdatabase.
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Dagensmasseuttaksområdetsetti retningnord. Myeav områdeter i daghogstflate.

7. 12 Barn og unge

Barnogungeerengruppesomskal ivaretasspesielt i alt planarbeid,ogdeterutarbeidetenegen
rikspolitisk retningslinjefor å styrkebarnogungesinteresseri planlegging.

Det ligger flereboligerogsmåbruki områdenelangsSamsjøveien,og veienbenyttesav lokalebarnog
unge,blantannettil og fra skolebussensomstoppernedevedE16.Planforslagethjemleretableringav
ny atkomstvegfor gjennomgåendetungtrafikkinkluderttømmertransportoghyttetrafikknordfor
eksisterendeSamsjøveien.Dettemedførerat eksisterendevei stengesfor gjennomkjøring.Stengningav
veienvil føretil reduserttrafikk i Samsjøveien,noesomgir økt trafikksikkerhetfor barnogungei
området.Viderevil tiltaket medføreenforbedringav situasjonenknyttettil støyog forurensinglangs
Samsjøveien.Etableringav ny akomstvegtil pukkverket gir positiveffektpåbarn-ogungesinteresser.

Utoverbruk av turvegenforbi pukkverket,benytterikke barnogungenærområdetrundtanleggettil lek
ogaktiviteter.At turvegenleggesomog skjermesbedremot driftsområdet,ogat pukkverketsikresmed
gjerde,erpositivtmedhensyntil barn-og unge.

7. 13 Klima og energi

Planforslagetleggeropptil et tiltak somi segselvgir klimautslippav mindrebetydning.Derimotvil
massetransportfra uttakettil stedenehvor masseneskalbenyttesføretil utslipp.Samfunnsnyttenav
tilgangtil godesteinmassergjørat steinmåtasut og frakteset nødvendigstrekke.For lokale
utbyggingsprosjektervil detbådeværeøkonomiskgunstig,ogmedføremindreutslipp,at detfinnes
pukkverki nærområdet.



DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK
PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

32

8 Risiko og sårbarhet (ROS)

I forbindelsemedutarbeidingavdetaljreguleringerdetgjennomførtenrisiko- ogsårbarhetsanalyse.
Denneanalysenerpresenterti vedlegg9 til denneplanbeskrivelsen.

ROS-analysenharidentifisert13 relevantehendelser,hvorav5 utgjørlav risiko (grønnefelt), 6 utgjør
enmiddelsrisiko (gulefelt) og 2 utgjørenhøyrisiko(rødefelt). Tabellenunderviserenoversiktover
dissehendelsene.

Tema: Risikovurdering:
Sårbarfauna/fisk Høy risiko
Farefor akutt forurensning Høy risiko
Radongass Middelsrisiko
Vannforsyning Middelsrisiko
Park/rekreasjonsområde Middelsrisiko
Risikofylt industrim.m.(kjemikalier/eksplosiverosv.) Middelsrisiko
Ulykke i av-/påkjørsler Middelsrisiko
Ulykke medgående/syklende Middelsrisiko
Masseras/-skred Lav risiko
Sårbarflora Lav risiko
Kraftforsyning Lav risiko
Ulykke vedanleggsgjennomføring Lav risiko
Gruver,åpnesjakter,steintipperetc. Lav risiko

Deavdekkedehendelseneutgjørforholdsomkanpåvirkesi planleggingen,slik at risikosituasjonenkan
gjøresakseptabel.Forholdenesomeravdekketi risiko- ogsårbarhetsanalysener i planforslagetivaretatt
gjennomavbøtendetiltak somersikreti plankartog reguleringsbestemmelser.Det er såledesikke
fremkommetrisikoforholdsomgjørat områdetansesuegnetfor denplanlagteutbyggingen.

Detskalpresiseresat tiltak somreguleresav lover, forskrifterog regelverkmågjeldeuansetthvaROS-
analysenviser,f.eks.grunnforurensning,støyog luftforurensning.
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9 Oppsummering og kon klusjon

Underfølgerenoppsummeringfor deenkeltetemasomerkonsekvensutredet:

Tema Oppsummering

Naturmiljøog
biologiskmangfold

Densamledevurderingenerat planenharliten til ingennegativekonsekvens
for naturmangfoldet.

Friluftsliv Med godskjermingmotomgivelseneog tilretteleggingfor turvegforbi
bruddetvil tiltaket haliten negativkonsekvensfor friluftsliv.

Landskapsbilde Tiltaketer tilpassetomgivelseneog gir liten negativvirkning, medde
avbøtendetiltakenesomer lagt inn.

Vassdrag Forutsattat deregulerteløsningeneogangitteavbøtendetiltakeneiverksettes,
erdetliten farefor atpukkverksdriften gir negativekonsekvenserfor
vassdragenei området.

Næringsliv Planforslagetsikrervideredrift for SommapukkAS. Masseuttaketvil også
væremedå sikregodemassertil utbyggingsprosjekteri regionen.

Støy Beregningeneviserat destøyfølsommebygningenei områdetikke får
støyøkningsomførertil overskridelseav grenseverdien.

Rystninger Pågrunnav storavstandtil nærmestebebyggelsevurderesdetåværelite
sannsynligat sprengingførertil skaderpåbolighus.

Grunnvann Forutsattat deangitteavbøtendetiltakeneiverksettes,ventesingenendring
av grunnvannstandeller vannkvalitet.

Kulturminnerog
kulturmiljø

Ingenkonsekvenser.

Jord-og skogbruk Planområdetbeslagleggernoearealsomeravsatttil LNF ogsomkunnevært
utnyttettil skogbruk.Planforslagetharingenkonsekvensfor jordbruk,og
liten negativkonsekvensfor skogbruk.

Barnogunge Tiltaket reduserertrafikkbelastningeni Samsjøveien.Det settesav arealtil
fortaulangsdenvestligstedelenav Samsjøveien,for å tilretteleggefor trygg
skoleveifram til busstopp.Turvegforbi pukkverketskjermesmot
driftsområdet,og anleggetsikresmedgjerde.Densamledevurderingenerat
planenikke harnegativekonsekvensfor barnogunge.

Klima og energi Tilgangtil kortreistemassergir positiveffekt mht.utslipp.

Bergmasseneervurderttil å hagodkvalitet ogvil utgjøreensamfunnsnyttei forbindelsemedulike
utbyggingsprosjekter.Meddeutbyggingsplanenesom foreliggeri Ringeriksdistriktet,vil detvære
behovfor godesteinmasser,og deterønskeligå sikrevideredrift av Sommapukkverk.

Pukkverksdrifter tiltak somgir trafikk ogkanmedførestøyulemperfor nærmiljøet.Det erogsåetvarig
inngrepi naturog landskap.ForSommapukkverkharmankommetframtil godeavbøtendetiltak.
Etableringav ny adkomstveggir enpositiveffekt for beboernei Samsjøveien.Det blir mindre
gjennomgangstrafikk,noesomgir mindrestøyog bedretrafikksikkerhet.Landskapsmessigligger
pukkverketrelativt godtskjult, ogbruddetergitt enmaksgrensesomer tilpassetomgivelsene.For
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temaenenaturmiljø,friluftsliv, kulturminner,vassdrag,grunnvann,støyog rystningerfra driften,erdet
ingeneller få negativekonsekvenser.

Riskoogsårbarhetsanalysenavdekkerat deterenkeltetemai analysensomdeterknyttetenvissrisiko
til, menatdetteer forhold somkanpåvirkesgjennomplanleggingen.Somdetframkommerav
planforslageter temaenesompåpekesi ROS-analysenivaretattogsikretgjennomavbøtendetiltak og
bestemmelsertil planen.

Detergjort engrundigkonsekvensutredningi henholdtil fastsattplanprogram.Samletsettvurderes
etableringav ny adkomstveg,ogvideredrift ogutvidelseav pukkverket,å gi få eller ingenvesentlige
negativekonsekvenserfor miljø ogsamfunn.
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10 Vedlegg

Vedlegg1: Varselomoppstart.
Vedlegg2: Merknaderoppstartog planprogram.
Vedlegg3: Trafikkanalyse.
Vedlegg4: KU Naturmangfold.
Vedlegg5: KU Landskapsbilde.
Vedlegg6: Støyrapport.
Vedlegg7: Vibrasjonsvurderinger.
Vedlegg8: Arkeologiskrapport.
Vedlegg9: Risiko- ogsårbarhetsanalyse(ROS).
Vedlegg10: Tekniskunderlag– grovprosjektertveg.













Detaljregulering for Somma pukkverk – oppsummering av og kommentarer til uttalelse ved oppstart  

Kommunen varslet oppstart av planarbeidet og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram til berørte parter i brev 19.03.2014. Oppstart ble 
kunngjort i Ringerikes Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 19 uttalelser. Uttalelsene ble oppsummert og kommentert av forslagstillers 
konsulent COWI til sak om fastsetting av planprogrammet. I tabellen nedenfor er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert. Merk at 
kommentarer fra COWI er skrevet i 2014, før planprogrammet ble fastsatt. Rådmannens kommentarer er skrevet i februar 2016, etter at planforslag med 
konsekvensutredning er levert.  
 

Fra Oppsummering av innspill COWIs kommentar Rådmannens kommentar 

Thor Bergsund 
Aasen 

Ingen bemerkninger til utvidelse og drift av Somma 
pukkverk.  

 Ingen kommentar 

Samsjøveien, 
veiforening 

Samsjøveien (skogsbilveien) nyttes som atkomst fra 
kommunal vei til pukkverket, og det er inngått avtale 
med Lars Groseth om bruk av skogsbilveien for drift 
av pukkverket. Ingen bemerkninger til planlegging og 
utvidelse av nåværende drift av Somma pukkverk.  

 Ingen kommentar 

Magne 
Raastad 

Raastad eier gnr/bnr 101/275 og er mot fortsatt drift og 
utbygging av Somma pukkverk. Er usikker på hvor ny 
atkomstvei vil bli bygget.  
 
Det er boret drikkevannsbrønn rett over Samsjøveien 
101, ca 13 meter fra veiskulder. Raastad er bekymret 
for om denne blir ødelagt av utbygging og tungtrafikk.  
 
Støy, støv og trafikkfarlige situasjoner vil påvirke 
miljøet kraftig langs Samsjøveien. Mange barn som 
går til og fra skolebussen, samt lek og aktivt uteliv 
langs veien.  Dette må hensyntas. Området har i alle år 
vært attraktivt for sopp- og bærplukking, skiturer og 
mosjonering.  

Trase for ny adkomstvei vil bli 
avklart gjennom det videre 
planarbeidet, og resultat av 
faglige vurderinger av flere tema 
vil kunne bli førende for 
plassering av ny vei. 
 
Drikkevannskilder må hensyntas i 
det videre planarbeidet, og dette 
presiseres i revidert planprogram. 
 
Støy, trafikk, forhold for barn og 
unge og friluftsbruk er tema som 
skal utredes. 

Forslag til ny adkomstvei er vist i 
forslag til plankart som nå er 
utarbeida. Hensyn til drikkevann er 
ivaretatt i bestemmelsene.  
 
Tiltak for begrensning av støv skal 
fastsettes i driftsplanen. Ved at ny 
adkomstvei bygges vil kun en kort 
strekning av Samsjøveien bli berørt 
av trafikk i forbindelse med 
pukkverket. På denne strekningen 
foreslår rådmannen at det stilles krav 
om etablering av fortau.  

May Britt 
Bentzen 

Er nærmeste nabo til pukkverket, og har en del plager 
når de sprenger fjell. Salvene må reduseres. Er 

I revidert planprogram tas det inn 
at det må gjøres vurderinger av 

Det vises til planbeskrivelsen pkt 7.8 
og rapport om vibrasjonsvurderinger. 



Haugen bekymret for setningsskader i muren på huset. 
Eiendommen har borrevann, og de er bekymret for 
vannforsyningen og for at vannet skal forsvinne. 
Bortsett fra ovenstående kommentarene har Haugen 
ikke noe imot driften av pukkverket.     

rystninger som følge av 
sprenging.  
Drikkevannskilder må hensyntas i 
det videre planarbeidet, og dette 
presiseres i revidert planprogram. 

Utredningen konkluderer med at 
nærmeste bolig ligger ca 350 m fra 
pukkverket, og at avstanden gjør at 
det er lite sannsynlig at sprengninger 
genererer bygningsskader.   

Jorunn M. 
Gundhus 

Er hytteeier på Samsjøen og har ikke mottatt 
planprogram. Masseuttak er i strid med LNF-områder, 
spesielt natur- og friluftsformål. Området rundt 
Samsjøen er et relativt stort hytteområde. Hennes 
erfaringer i den tiden pukkverket har vært i drift har 
vært problemer med støy.  Det har vært aktivitet på 
kvelder og i helger. Gundhus spør hva en utvidelse av 
uttak på nå ca. 10 000 fm3 faste masser til en 
permanent uttak for salg i en langt høyere 
størrelsesorden vil innebære.  
 
Ifm. med dispensasjonssøknad skal det være utarbeidet 
støykart. Evt. eksisterende støykart skulle gjennomgås 
av COWI for å avdekke behov for ny vurdering. 
COWI er ansatt av Somma pukkverk for å bistå i 
planprosessen. Gundhus spør om dette i dette tilfelle er 
«bukken til å passe havresekken».    
 
Gundhus krever minimum at det blir gjennomført en 
ny, grundig og nøytral utredning av støy iht. 
T1442/2012 retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen. Dette innebærer støysonekart (gul 
og rød sone) og evt. avbøtende tiltak.   

Kommunen har tatt ut naboliste 
og vurdert hvem som skal varsles 
pr brev. 
 
At området ligger som LNF 
utløser krav til 
konsekvensutredning, og 
konsekvenser av planforslaget 
skal utredes i henhold til 
planprogram og følge som en del 
av planforslaget. 
 
Tidligere støyutredning vil bli 
vurdert, og eventuelt supplert / 
gjennomført på nytt hvis det er 
behov for dette. 
 
En konsekvensutredning skal 
være en nøytral vurdering, og 
vurdering av konsekvenser vil 
ikke påvirkes av at Somma pukk 
har engasjert COWI for å 
utarbeide planforslaget. 

Ved oppstart av reguleringsplan 
varsles registrerte grunneiere, festere 
og rettighetshavere i planområdet 
samt naboer til planområdet, når de 
blir direkte berørt. Hvor stort område 
som varsles utenfor selve planen er 
en vurdering i hver enkelt sak. Ved 
varsel om oppstart i dette konkrete 
planarbeidet eiendommer i 
planområdet varsla, samt 
eiendommer langs dagens 
adkomstveg til uttaket og 
nærliggende eiendommer rundt 
uttaket. Oppstart ble også kunngjort 
på kommunens nettsider og i 
Ringerikes blad. 
 
Planforslaget setter krav om at 
Klima- og miljøverndepartementets 
retningslinjer for støy skal 
overholdes.  
 
Cowi AS har utarbeida støyrapport 
for tiltaket, som er en del av 
konsekvensutredningen. Planen 
fremmes som en privat plan, med 
Somma pukk AS som forslagsstiller 
og COWI AS som planfaglig 
konsulent. Plan- og bygningsloven 



stiller krav om at reguleringsplaner 
skal utarbeides av fagkyndig (pbl. § 
12-3 siste ledd). Vanlig praksis er da 
at forslagsstiller engasjerer en 
konsulent som står for utarbeidelse 
av planforslaget. Planforslaget sendes 
til kommunen, som gjennomgår 
forslaget og legger det fram for 
politisk 1. gangsbehandling. 
Politikerne tar stilling til om 
planforslaget skal sendes på høring 
og offentlig ettersyn. I denne fasen 
får offentlige myndigheter og andre 
berørte muligheten til å uttale seg til 
planforslaget. Dette fungerer også 
som en kvalitetssikring, da offentlige 
myndigheter har spesifikk 
fagkompetanse på sine 
ansvarsområder. Når det gjelder støy 
er det f.eks. fylkesmannen som har 
dette som ansvarsområde.   

Bente Fegri, 
på vegne av 
flere naboer 

Det ble ikke varsla når Lars Groseth startet i 2007, 
siden det var tenkt til eget bruk. Det ble ikke informert 
når pukkverket ble overdratt til Ådal landbruksservice 
AS, som medførte betydelig mer støy og trafikk.   
 
Fegri er positiv til ny atkomstvei til pukkverket. Fram 
til ny atkomstvei er ferdig, må myke trafikanter 
ivaretas, da med 40 km fartsgrense og fartsdumper i 
Samsjøveien. Vedlagt uttalelsen var Utskrift fra 
møtebok i Ringerike trafikkråd 28.11.07, sak 11/07.  

Prosess tidligere i saken er det 
Ringerike kommune som har hatt 
ansvar for, og det er kommunen 
som eventuelt må kommentere 
innspill knyttet til dette.   
  
Eventuelle rekkefølgekrav knyttet 
til ny adkomstvei vil bli vurdert 
som en del av planforslaget. Det 
kan omfatte tiltak på eksisterende 
vei inntil ny vei er på plass. 

Planforslaget innebærer ny 
adkomstvei, og gjennomføring er 
sikres ved rekkefølgebestemmelse i 
planen. Ny adkomstveg gjør at kun 
en kort strekning av Samsjøveien blir 
berørt av trafikk i forbindelse med 
pukkverket. På denne strekningen 
foreslår rådmannen at det stilles krav 
om etablering av fortau. 
 

Somdalen Vel I møte i Somdalen vel 7.5.14 ble det vedtatt at 
kommunen må arbeide for trafikksikkerheten langs 

 Planforslaget innebærer ny 
adkomstvei, og gjennomføring er 



Samsjøveien. Barn og myke trafikanter har en utsatt 
vei å ferdes på, dette skyldes økt trafikk som følge av 
hyttebygging og tungtransport. Somdalen vel ber 
kommunen om utbedring og gang- og sykkelvei langs 
Samsjøveien.  

sikres ved rekkefølgebestemmelse i 
planen. Ny adkomstveg gjør at kun 
en kort strekning av Samsjøveien blir 
berørt av trafikk i forbindelse med 
pukkverket. På denne strekningen 
foreslår rådmannen at det stilles krav 
om etablering av fortau. 

Rolf Sæther Opplyser om frustrasjon i lokalbefolkningen når det 
gjelder Somma pukkverk. Området er et populært 
bade- og turområde.  
 
Ber om støy og støvrestriksjoner allerede fra starten. 
Dette må kontinuerlig kontrolleres av uavhengige. Er 
også bekymret over økt trafikk.  
 
Planen må tas ut der det er et stort grunnvannsområde.   

Tema støy, friluftsliv og trafikk 
skal utredes. En 
konsekvensutredning skal være en 
nøytral vurdering, og vurdering av 
konsekvenser vil ikke påvirkes av 
at Somma pukk har engasjert 
COWI for å utarbeide 
planforslaget. 
 
Hensyn til drikkevann og 
grunnvann presiseres i 
planprogrammet og vil bli utredet. 

Planforslaget setter krav om at 
Klima- og miljøverndepartementets 
retningslinjer for støy skal 
overholdes. Tiltak for begrensning av 
støv skal fastsettes i driftsplanen. 
Bestemmelser om tiltak som ivaretar 
hensynet til grunnvann og 
drikkevann er lagt inn i planforslaget. 
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet 
for støy og forurensing, og 
Direktoratet for mineralforvaltning  
har tilsynsmyndighet etter 
mineralloven.  

Svein Eddy 
Ludvigsen 

Er en av pukkverkets nærmeste naboer og har sammen 
med flere andre drikkevannskilde fra en bekk som 
kommer fra våtmarksområde vest og som renner under 
Samsjøveien ved betalingsbommen. Er bekymret for å 
miste vanntilførselen/ forurensning i vannet som følge 
av opparbeiding av ny atkomst til pukkverket.  
 
Ludvigsen har barn som skal bruke Samsjøveien til/fra 
skole, og ber om at det tas hensyn til barn og myke 
trafikanter i det videre arbeider.   
 
Setter videre spørsmålstegn ved pukkverket og 
hvordan dette vil påvirke verdien på eiendommene i 
området, særlig grunnet trafikk og støy.  

Drikkevannskilder må hensyntas i 
det videre planarbeidet, og dette 
presiseres i revidert planprogram. 
 
 
 
 
Tema trafikk, støy og barn og 
unge skal utredes. 
Konsekvensutredningen har til 
hensikt å avdekke konsekvenser 
for miljø og samfunn som følge 
av et tiltak. 

Bestemmelser om tiltak som ivaretar 
hensynet til grunnvann og 
drikkevann er lagt inn i planforslaget.  
Planforslaget innebærer ny 
adkomstvei, og gjennomføring er 
sikres ved rekkefølgebestemmelse i 
planen. Ny adkomstveg gjør at kun 
en kort strekning av Samsjøveien blir 
berørt av trafikk i forbindelse med 
pukkverket. På denne strekningen 
foreslår rådmannen at det stilles krav 
om etablering av fortau. 
  



Berit Skovly, 
hytteeier nord 
for Breitjern 

Støy: Hytteeiere er svært berørt av eksisterende 
virksomhet i form av støyplager. Det er ikke ønskelig 
at slik virksomhet blir etablert og utvidet i nærområdet. 
Det vil redusere hyttenes tilgjengelighet til natur og 
rekreasjonsmuligheter grunnet støy. Opplyser om 
støyforurensende aktivitet ved pukkverket også utover 
hverdager mellom kl. 07.00-16.00, som er spesifisert i 
vedtak om midlertidig dispensasjonen av 15.08.2012.  
 
Kommuneplan: Har hatt forståelse av at kommunen 
ville avvente kommuneplanrevisjonen, og er 
overrasket over at kommunen igangsetter oppstart av 
plan med sikte på godkjenning av evt. forlengelse/ 
utvidelse av pukkverket før temautredning og 
kommuneplan foreligger.   
 
Tidligere saksbehandling: Skovly kommenterer 
tidligere saksgang og midlertidig dispensasjon, og at 
kun forhold knytta til landbruksinteresser er vektlagt 
ved godkjenning. Hva med andre konsekvensene slik 
virksomhet berører, jf. krav om konsekvensanalyse? 
 
Videre vises det til rådmannens vurdering, hvor 
oppstart anbefales med begrunnelse i at pukkverket er 
et etablert uttak som allerede er i drift, og at det er en 
fordel å fortsette igangværende tiltak, i stedet for å 
åpne nye områder. Skovly mener det er merkelig at 
man begrunner anbefalingen med at pukkverket 
allerede er godt etablert og i drift, når berørte parter, 
huseiere eller hytteeiere ikke på noe tidspunkt har blitt 
forelagt og kunnet uttale seg i 2007 eller 2012.  
Forutsetter at kommunen ivaretar også hytteeieres 
interesser i den videre prosessen, spesielt ifm. 
kravspesifikasjon/innhold i konsekvensutredning og 
vurdering av funnene.  

 
 
 
 
Tema støy vil bli utredet. 
 
Driftstider vil bli vurdert i fht støy 
og hensyn til naboer. 
 
 
Oppstart av planarbeidet ble 
behandlet av kommunen, og man 
fikk klarsignal for å gå i gang med 
planarbeidet. 
 
 
 
Tidligere saksbehandling er det 
Ringerike kommune som må 
svare for, og dette ligger utenom 
dette planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utredninger skal være i henhold 
til planprogrammet, og 
planprogrammet fastsettes 
(vedtas) av kommunen. 

Planforslaget setter krav om at 
Klima- og miljøverndepartementets 
retningslinjer for støy skal 
overholdes. Tiltak for begrensning av 
støv skal fastsettes i driftsplanen. 
 
I reguleringsbestemmelsene foreslås 
det å åpne for sprenging og grusing 
mandag-fredag kl 7-19, og lørdag 9-
16.  
 
Oppstart av planarbeidet ble anbefalt 
i vedtak i formannskapet 11.03.2014, 
og planarbeidet går dermed parallelt 
med revisjon av kommuneplanen.  
 
 
Det vises til foreliggende planforslag 
med konsekvensutredning hvor 
relevante konsekvenser er utredet.  
 
 
Planarbeidet er vurdert til å være i 
tråd med føringer i kommuneplanens 
samfunnsdel og temautredning om 
masseforvaltning.  
 
 
 
Konsekvensutredning er utført med 
grunnlag i fastsatt planprogram. Her 
inngår vurdering av konsekvenser for 
miljø og samfunn, herunder 
konsevkenser for omgivelser knytta 
til støv, støy, trafikk m.m.  



Bjørn Olav 
Bråten 

Mener midlertidig dispensasjon ble gitt på feilaktig 
grunnlag, grunnet lite informasjon til beboere, mangel 
på nabovarsel og at Samsjøveien ikke er sikret for 
myke trafikanter. Veien er i dårligere forfatning i dag 
enn for tre år siden. Videre følger merknader til 
planprogrammet:  
 
6.2 Næringsliv: Ser ikke at det er stor byggeaktivitet i 
området som har behov for pukk. Frakt av masser sør 
for Hønefoss er negativt i et miljøperspektiv. Kan ikke 
se at pukkverk gir en gevinst for næringslivet i 
Somdalen og tilhørende områder, unntatt bortleier og 
drifter av pukkverk.  
 
6.3 Naturmiljø- og biologisk mangfold: Mener 
grunneier har vært kommunens opplysningskilde når 
det gjelder biologisk mangfold og at han er inhabil.  
 
6.4 Friluftsliv: Ny atkomstveg vil kunne blokkere veg 
mellom uttaket og lagringsplass. Denne er brukt som 
lokal turvei og ferdselsvei for dyr. Går også skiløype 
gjennom området som blir berørt av ny atkomstvei. 
 
6.5 Vassdrag: Det er ikke ønskelig med forurensing i 
Somma eller andre drikkevannskilder. 
Våtmarksområde vest/bekken er drikkevannskilde for 
flere husstander og flere i Samsjøveien har boret etter 
vann. Mellom Somdalskollen og Samsjøveien ligger en 
mo som må hensyntas ved bygging av atkomstvei.  
 
6.7 Trafikk: Trafikk på Samsjøveien stiger, bl.a. pga. 
hyttetrafikk. Mener det er uforsvarlig at det legges opp 
til økt tungtrafikk (anslår 20-22 lass pr arbeidsdag til 
uttaket). Samsjøveien er smal, i dårlig stand og brukes 
av skolebarn. Mener det bør anlegges et retasjonsfelt 

Tidligere saksbehandling er det 
Ringerike kommune som må 
uttale seg til, og temaet ligger 
utenom dette planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturmiljø vil bli vurdert i 
konsekvensutredningen, og dette 
gjøres uavhengig av tidligere 
vurderinger. 
 
Ferdselsveier for dyr og 
mennesker, og skiløyper, er 
forhold som kan innvirke når man 
skal finne trase for ny adkomstvei. 
Dette vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet. 
 
Drikkevannskilder må hensyntas i 
det videre planarbeidet, og dette 
presiseres i revidert planprogram. 
 
 
Tema trafikk skal utredes som en 
del av planarbeidet, og man vil se 
på trafikktall, veistandard, mm. 
Avbøtende tiltak vil være en del 
av utredningen. 

Det er naboer i direkte tilknytning til 
dagens uttaksområde, og det ble ikke 
gjennomført noen utvida 
nabovarsling i forbindelse med 
dispensasjonssaken i 2012. 
Kommunen ser imidlertid at det i 
denne saken burde vært gjennomført 
en utvida nabovarsling, og beklager 
dette.  
 
Pukkverket anses for å ha positiv 
innflytelse på lokalt og regionalt 
næringsliv, da det bidrar til 
veibygging og andre anleggstiltak, 
samt til å oppfylle det generelle 
behovet for byggeråstoffer på lokalt 
og regionalt nivå.  
 
Omlegging av turveg inngår i 
planforslaget.  
 
 
 
 
Hensyn til drikkevann er ivaretatt i 
bestemmelsene. I tillegg til 
drikkevannskilder skal også 
avrenning til andre vassdrag, som 
Breitjern, Somma og Ådalselva 
ivaretas.  
Planforslaget innebærer ny 
adkomstvei, og gjennomføring er 
sikres ved rekkefølgebestemmelse i 
planen. Ny adkomstveg gjør at kun 
en kort strekning av Samsjøveien blir 



på E16 før man svinger inn på Samsjøveien for å gi et 
mer oversiktlig og trafikksikkert kryss. 
 
6.8 Støy: Mener støymåling i området er vanskelig 
grunnet værdrag og gjenklang i åsene omkring. 
Behøver ikke være de som bor nærmest pukkverket 
som er mest plaget av støy, dette grunnet værdragene.  
 
6.9 Teknisk infrastruktur: Ønske om strøm fra flere 
hytteeiere i området. Bør kontakte RIK for oppdatering 
på fremdrift for mulig strøm mot Samsjøen. 
 
6.10 Overvannshåndtering: Hensynta f.eks. utslipp av 
olje fra maskineri.  
 
6.11 Geotekniske forhold: Forhold som kan ramme 
naboer er lokal vannkvalitet, utglidning av tomter og 
veier, dette grunnet rystelser fra sprengning. 
 
6.12 Kulturminner og kulturmiljø: I nærheten er det 
spor etter tømmerfløting i Somma, og en eldre 
ferdselsåre mellom Svimpedalen og skytebanen 
(brukes av tur- og skigåere)  
 
6.13 Jord og skogbruk: Opprustning av Samsjøveien 
kan komme i konflikt med dyrket mark.  
 
6.14 Barn og unge: Mange myke trafikanter i området 
som blir rammet av økt tungtransport. Skoleunger går 
og sykler langs veien. Skolebuss går ikke her da 
busseselskapet mente veien var for dårlig.  
 
Eget punkt: Økonomisk belastning: Ved kommersiell 
drift av pukkverket vil de berørte eiendommene falle i 
verdi, og de som vil selge/flytte vil lide økonomisk tap.  

 
 
 
Tema støy vil bli utredet. 
 
 
 
Tema teknisk infrastruktur skal 
utredes, og det vil være naturlig 
ha dialog med RiK dersom vi ser 
at deres anlegg berøres. 
 
Planforslaget vil redegjøre for 
overvannshåndtering. Risiko for 
forurensing er noe som vil komme 
inn under ROS-analysen som skal 
utarbeides. 
 
I revidert planprogram tas det inn 
at det må gjøres vurderinger av 
rystninger som følge av 
sprenging. 
 
Buskerud Fylkeskommune vil 
komme med en uttalelse vedr 
kulturminner, og dette vil inngå 
som en del av planarbeidet. 
 
Tema jord- og skogbruk, samt 
barn og unge, skal utredes. 
 
 

berørt av trafikk i forbindelse med 
pukkverket. På denne strekningen 
foreslår rådmannen at det stilles krav 
om etablering av fortau. 
 
 
 
 
RIK varsles ved høring og offentlig 
ettersyn av planen.  
 
 
For øvrig vises det til cowis 
kommentarer. 



Buskerud 
Fylkes-
kommune 

Fylkeskommunen kan ikke uttale seg om evt. 
automatisk fredete kulturminner i området før de har 
foretatt kulturminneregistreringer. Det vises til Lov om 
kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten. 
Fylkeskommunen kommer tilbake med en samlet 
uttalelse om kulturminner etter at den arkeologiske 
registreringen er fullført. 
  
Planområdet er stort og omfatter i hovedsak utmark. 
Langs grensa i sør ligger en del mindre bruk. Det er 
sannsynlig at det er kulturminner tilknyttet jordbruk, 
som gammel kulturmark, rydningsrøyser, steingjerder, 
eldre veier og stier utenfor nåværende innmark. På 
Somdalen Midtre er det fire SEFRAK registrerte 
bygninger, og på Lystig er det en SEFRAK registrert 
bygning. Det er sannsynlig at det finns rester etter 
sager, kverner, dammer og andre kulturminner 
tilknyttet tømmerfløting i elva Somma.  

Det er varslet et relativt stort 
område for å vurdere trase for 
eventuell ny adkomstvei. Dette 
har trolig medført det omfattende 
arbeidet som BFK legger opp til 
for å registrere kulturminner.  
 
Det vil bli vurdert om området 
kan få en redusert avgrensning når 
man får sett litt nærmere på 
mulige traseer. BFK vil få en 
tilbakemelding på sin merknad, 
og blir da bedt om til å sette opp 
et revidert arbeidsomfang hvis 
området begrenses noe.  
 
Registrering av kulturminner vil 
man ha på plass før planen kan 
sluttbehandles. 

Kulturminneregistrering av 
planarbeidet er gjennomført. Rapport 
ble oversendt fra fylkeskommunen i 
oktober 2015.  
Kullgroper som er funnet ligger 
utenfor ny planavgrensning.  

Direktoratet 
for 
mineralforvalt
ning (DMF) 

Det er viktig å redegjøre for at det finnes et 
ressursgrunnlag for drift, deriblant at forekomsten er 
tilstrekkelig undersøkt i det planlagte 
utvidelsesområdet og den er egnet til planlagt bruk. 
Gjør oppmerksom på at drift ikke kan settes i gang i 
utvidelsesområdet før driftskonsesjon er på plass.  

Det vil bli redegjort for ressursen 
som en del av planforslaget. 
Pukkverket driver i dag på 
dispensasjon, og det vil bli søkt 
konsesjon på grunnlag av 
reguleringsplan. 

Ressursen er nærmere omtalt i kap. 
5.2 grunnforhold i planbeskrivelsen. 
Det er også gjort en prøvetaking av 
steinforekomsten, som viser gode 
resultater. Det ble søkt om 
driftskonsesjon 19.12.2014.  

Fylkesmannen 
i Buskerud 

Fylkesmannen anbefaler i utgangspunktet at uttak 
vurderes på overordnet plannivå der lokalisering, 
behov og konsekvenser sees i sammenheng. 
Kommunen er i gang med en slik utredning som 
grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. I arbeid 
med KU bør lokalisering vurderes ut fra nasjonale 
føringer om samordnet areal- og transportplanlegging 
og ønsket om redusert transportarbeid og utslipp. Dette 
anbefales noe bedre synliggjort i planprogrammet.  

Gjennom administrativ og politisk 
behandling før varsel om oppstart 
har kommunen fastslått at det kan 
settes i gang planarbeid.  
 
Retningslinje for «Samordnet 
areal- og transport- planlegging» 
er lister opp under overordnede 
rammer og føringer, og vil ligge 

Kommunen har åpnet for at 
regulering av Somma pukkverk kan 
gå parallelt med revisjon av 
kommuneplanen. Begrunnelsen for 
dette er at dette var et uttak som var i 
drift, og kommunen så det som 
hensiktsmessig at det ble utarbeida 
reguleringsplan med rammer for 
tiltaket.  



Planprogrammet viser i tilstrekkelig grad sentrale 
overordna føringer og utredningstemaer som er 
relevante og som må legges til grunn for videre 
planarbeid.  
 
I forslag til planprogram står det at prinsippene i 
Naturmangfoldloven skal legges til grunn for 
utredningene. Fylkesmannen minner om at det må 
redegjøres konkret for hvordan prinsippene i §§ 8-12 
er vurdert og fulgt opp. 
 
I planprogrammet legges det stor vekt på å begrense de 
landskapsmessige konsekvensene, bl.a. ved utforming 
av steinbruddet og innregulering av skjermsoner. Det 
må også legges vekt på å sikre en etappevis og god 
istandsetting. Kommunen må i den forbindelse vurdere 
om det bør stilles rekkefølgekrav om istandsetting av 
deler av tidligere uttak eller etablering av 
skjermingssoner før nye områder kan tas ut.  
 
Friluftsliv er et viktig tema i det videre planarbeidet og 
utredningene skal omfatte steinbrudd, atkomstveier og 
støyforhold i friluftsområdene.  
 
Vurdering av forhold knytta til støy, støv og 
vibrasjoner må gjennomføres. Støyhensyn for 
eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i 
tråd med retningslinje T1442/2012 og § 30-7 i 
Forskrift om begrensning av forurensninger. Evt. tiltak 
må innarbeides i planen. Alternativ adkomst utredes i 
planarbeidet. Reguleringsbestemmelsene bør angi 
driftstider både for selve virksomheten transporten.  
 
Virksomheten må ikke ha negative konsekvenser for 
vassdrag i form av inngrep eller forurensning. Det 

til grunn for vurderinger av 
tiltaket. 
 
 
 
Tema naturmangfold skal utredes, 
og det vil bli utarbeidet en rapport 
som redegjør for prinsippene i § 
8-12 i Naturmangfoldloven, 
 
Rekkefølgebestemmelser vil bli 
vurdert ved utarbeiding av 
planforslag, og i dialog med 
Ringerike kommune. 
 
Tema støy og friluftsliv skal 
vurderes, og vil bli sett i 
sammenheng. 
 
Gjeldene lovverk og retningslinjer 
vil blir lagt til grunn for vurdering 
av tema støy. Ved behov for 
avbøtende tiltak vil dette bli tatt 
inn i bestemmelsene. 
 
Alternativ adkomstvei for 
pukkverket er en sentral del av det 
videre planarbeidet. 
 
Driftstider vil bli vurdert i fht støy 
og hensyn til naboer. 
 
Tema vassdrag, friluftsliv, 
landskap og kulturmiljø skal 
utredes, og avbøtende tiltak 

Revisjon av kommuneplanens 
arealdel er omfattende og går over 
lang tid. Videre er næringsutvikling 
et viktig satsingsområde for 
Ringerike kommune, og dette 
framgår i kommunens planstrategi og 
samfunnsdel er næringsutvikling.  
 
Det er gitt en egen 
reguleringsbestemmelse om 
istandsetting og etterbruk. Etappevis 
istandsetting har vært vurdert, men 
det er ikke gitt nærmere krav om 
dette. Bakgrunnen for dette er blant 
annet størrelsen på uttaksområdet. 
Prinsipp for istandsetting og 
revegetering er imidlertid omtalt og 
vist i planbeskrivelsen s 23, samt i 
illustrasjon på plankartet.  
 
 
 
 
 
  
Planforslaget setter krav om at 
Klima- og miljøverndepartementets 
retningslinjer for støy skal 
overholdes, og det er foreslått 
bestemmelse om driftstider.  
 



vises til st. meld. Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand og pbl. § 1-8, angående hensyn til 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser 
i 100 metersbeltet langs vassdrag, samt kommuneplan- 
bestemmelser om byggeforbud langs vassdrag.  
 
Minner om Forskrift om begrensning av forurensinger, 
som gjelder uavhengig av reguleringsplanen. Jf. § 30-
11 må den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen 
i god tid før vesentlige endringer eller utvidelse av 
virksomheten. Fylkesmannen avgjøre om 
virksomheten må ha særskilt utslippstillatelse.  

inngår som en del av KU. 
Kommunen vil ta stilling til 
planforslaget i forhold til deres 
bestemmelser om byggeforbud, 
dersom planforslaget blir i 
konflikt med dette. 
 
Tiltakshaver må forholde seg til 
gjeldende lovverk, selv om dette 
ikke inngår i 
reguleringsbestemmelser. Dette 
gjelder bl.a. forurensning. 

Mattilsynet, 
distriktskontor
et for 
Hadeland/ 
Ringerike 

Mattilsynet viser til generelt forbud mot forurensing av 
vannforsyningssystem i forskrift om vannforsyning og 
drikkevann § 4 (Drikkevannsforskriften).  Det må i 
planarbeidet tas hensyn til eventuell eksisterende 
vannverk, private vannforsyninger, samt vannkilder 
som er tiltenkt bruk som drikkevannskilde i framtiden.  

Drikkevannskilder må hensyntas i 
det videre planarbeidet, og dette 
presiseres i revidert planprogram. 
 

Viser til kommentar fra COWI.  

Ringerike 
kommune, 
kommune-
overlegen 

Viser til Folkehelseloven, kap. 3 Miljørettet helsevern 
med tilhørende helsvernforskrift. Masseuttak kan 
erfaringsmessig medføre helsemessige ulemper for 
folk i nærområdet, oftest i form av støv- og støyplager, 
trafikksikkerhet, spesielt for barn til og fra skole og 
under lek på fritiden, samt bekymring for bortfall eller 
forurensning av private grunnvannsbrønner. Gjennom 
detaljregulering og driftsplaner for masseuttak anser 
kommuneoverlegen at ulemper kan forebygges.  

Konsekvensutredningen har til 
hensikt å avdekke konsekvenser 
for miljø og samfunn. Temaene 
som er lister opp i merknaden vil 
bli utredet, og avbøtende tiltak tas 
inn i planen. 

Viser til kommentar fra COWI.  

Ringerike 
kommune - 
Trafikkrådet 

Tar varsel om oppstart og forslag til planprogram for 
detaljregulering til orientering.   

 Ingen kommentar 

Statens 
vegvesen 

Det vil kunne være aktuelt med ny atkomstvei til E16, 
slik SVV forstår planprogrammet. Iht. Fylkesplan for 

Det vurderes ny adkomstvei fra 
Samsjøveien, ved E16, og fram til 

 
 



 avkjørsler og byggegrenser langs riksveinettet i 
Buskerud er det meget streng strenghetsgrad ift. 
avkjørselsspørsmål i det aktuelle området for E16.  
 
Viser til sin uttalelse til midlertidig dispensasjon, datert 
23.7.12, med følgende kommentarer:   

- For SVV er det tilkobling til overordnet 

vegnett og trafikksikkerhet som er de viktige 

temaer i en slik sak. Ut fra vår forståelse av 

saken er det planlagte tilknytningspunktet til 

E16 ved avkjøringen til Samsjøen.  

- Krysset er opparbeidet med venstresvingfelt i 

primærveien og dråpe i sekundærveien og er 

etter vår vurdering godt rustet til å håndtere 

den økte trafikken som følge av det omsøkte 

tiltaket.   
 
Det er viktig at områder for ny utbygging er vurdert i 
en større sammenheng mht. samordnet areal- og 
transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent 
kommune(del)plan. Regulering av ny virksomhet 
medfører vanligvis økt trafikkbelastning av kryss og 
avkjørsler og de trafikkmessige virkningene av planen 
må dokumenteres. I den grad planen medfører 
nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på 
riksvegen må dette ivaretas i planarbeidet. Slike 
endringer må påregnes forlangt gjennomført før 
området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk 
detaljplan som grunnlag for regulering av tiltak på 
riksveien og avvik fra vegnormalene må 
dokumenteres.  
Normal byggegrense for riks- og fylkesveier er 50 m. 
Byggegrense for riksveien på det aktuelle stedet er 
utvidet til 100 meter, og skal mellom annet vurderes 
ift. støysituasjonen på det aktuelle stedet.  

pukkverket. Det er ikke tenkt nytt 
kryss på E16. 
 
 
Det vil bli vurdert om 
planforslaget er i tråd med 
grunnlaget for dispensasjon. Det 
vil i så tilfelle ikke bli gjort ny 
vurdering av krysset. Ved endrede 
trafikktall som følge av utvidet 
pukkverk, vil man utrede om E16-
krysset har tilstrekkelig kapasitet. 
 
 
 
 
 
Retningslinje for «Samordnet 
areal- og transport- planlegging» 
er lister opp under overordnede 
rammer og føringer, og vil ligge 
til grunn for vurderinger av 
tiltaket. 
 
Ringerike kommune har gitt 
klarsignal for oppstart av 
planarbeidet, selv om det ikke 
ligger inne i kommuneplan. 
Planforslaget skal som følge av 
dette konsekvensutredes. 
 
Byggegrenser vil bli lagt inn i 
planforslaget. 
SVV vil få planforslaget tilsendt 
ved offentlig ettersyn. 

 
 
 
 
Trafikkutredning viser at det ikke er 
behov for utbedring av krysset E16 x 
Samsjøveien. Ny adkomstvei til 
uttaket tar av fra Samsjøveien etter 
krysset med E16.  
 
For øvrig vises det til kommentarer 
fra COWI.  
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1 Innledning
COWI AS er engasjert for å gjennomføre en konsekvensutredning i forbindelse med utvidelse av
Somma pukkverk i Ringerike. I den forbindelse er det behov for en analyse av trafikksituasjonen. Dette
notatet tar for seg trafikkmengder og trafikksikkerhet.

Pukkverket har i dagens situasjon adkomst fra E16 via Samsjøveien, som også benyttes til/fra boliger
og hytter. Det skal bygges ny, privat adkomstvei fram til pukkverket, nord for eksisterende Samsjøveien.
Denne veien skal være åpen for all trafikk, herunder hyttetrafikk, tømmerbil mm. Eksisterende
Samsjøveien skal stenges med bom, og være adkomstvei kun for boligene som ligger langs veien.

Planområdets beliggenhet og ny adkomstvei er vist i Figur 1.

TRAFIKKANALYSE
SOMMA PUKKVERK



TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK 2/8

Figur 1:: Oversiktskart planområdet

2 Dagens situasjon

2.1 Adkomstvei
Dagens adkomstvei til pukkverket er Samsjøveien. Asfaltert bredde er på ca. 5,5 - 6 meter, og det er
ikke egne løsninger for myke trafikanter langs veien.

Samsjøveien benyttes i dagens situasjon av ca. 50 boliger, ca. 170 hytter som ligger ved Samsjøen og
området rundt, trafikk til/fra pukkverket, trafikk til/fra Somma skytebane og tømmertransport.

2.2 Trafikkmengde

2.2.1 E16
I følge Nasjonal vegdatabank er trafikkmengden på E16 forbi planområdet på ÅDT 3800.

ÅDT på veinettet og tellepunkt nært planområdet, hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), er vist i
figur 2.
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Figur 2: Trafikkmengde på E39 forbi Samsjøveien og tellepunkt (Nasjonal vegdatabank)

Det er mottatt telledata (timetrafikk fordelt på retning) fra et tellepunkt ca. 3 km sør for Samsjøveien fra
ca. en uke i mai 2011 (uke 20/21). Timetrafikk fordelt på retning er vist i Figur 3. Det er registrert mest
trafikk fredag ettermiddag, det ble da registrert 340 kjt/t i retning nord og 140 kjt/t i retning sør.

Figur 3: Timetrafikk fordelt på retning

2.2.2 Samsjøveien

Boliger
Det er ca. 50 eneboliger som har adkomst via Samsjøveien i dagens situasjon. Lagt til grunn ca. 5
bilturer pr bolig pr årsdøgn, basert på Statens vegvesens Håndbok V713 Trafikkberegning, blir
årsdøgntrafikken på ca. ÅDT 250.
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Hyttetrafikk
Ut fra kommunens kartdatabase er anslått at det er ca. 170 hytter av ulik størrelse ved Samsjøen og i
områdene rundt.

I følge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 besøker folk i gjennomsnitt hytta/fritidsboligen
ca. én gang per måned. Det vil si ca. 12 besøk i året. Lagt til grunn at det i gjennomsnitt genereres ca. 4
bilturer på Samsjøveien mot E16 (sum til og fra) pr besøk, vil det tilsi i gjennomsnitt ca. 50 bilturer pr.
hytte. Det vil si totalt ca. 8500 bilturer i året, noe som utgjør en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på ca.
ÅDT 25. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til dette.

Somma skytebane
Somma skytebane benyttes av Ådal skytterlag. Skytterlaget har totalt ca. 400 medlemmer, inkludert ca.
40 aktive ungdomsskyttere og en del etablerte utøvere. Skytebanen er åpen for skyting tre
ettermiddager i uka tillegg til lørdag formiddag.

Ifølge Ådal skytterlags hjemmeside, er det ca. 10 – 20 ungdom som har trening ettermiddagene
skytebanen er åpen. I tillegg kommer trenere, foreldre og andre medlemmer av klubben. Lagt til grunn i
gjennomsnitt ca. 40 biler innom pr. dag skytebanen er åpen (fire dager i uka), vil det tilsi 320 bilturer i
uka (sum til og fra). Det utgjør i gjennomsnitt i underkant av 50 bilturer pr. døgn ("normal uke").

Aktiviteten varierer over året. Noen helger er det arrangementer som tiltrekker seg flere besøkende. Det
er skjønnsmessig lagt til grunn at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk er ca. 50 bilturer til/fra skytebanen.

Trafikk til/fra pukkverk
Pukkverket drives i dagens situasjon på dispensasjon. Det tas ut ca. 25 000 – 30 000 tonn årlig, fordelt
på lastebil (ca. 15 tonn pr. lass) og lastebil med henger (ca. 30 tonn pr. lass). Det er oppgitt at ca.
halvparten av transporten skjer med lastebil og ca. halvparten med lastebil med henger. Det er anslått
at det årlig er opp til ca. 1400 kjøretøy med transport av pukk fra pukkverket (700 lastebiler med henger
og 700 lastebiler uten henger).

I tillegg kommer noe personbiltransport til/fra anlegget og transport av tunge kjøretøy. Det er oppgitt at
det er ca. 400 turer med personbil til pukkverket år og ca. 50 turer med transport av tunge kjøretøy.

Totalt er det anslått at det er ca. 1650 turer til anlegget hvert år. Sum til og fra pukkverket utgjør dette
totalt ca. 3700 bilturer. Det tilsier en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (365 dager i året) på ca. ÅDT 10,
hvor ca. 80 % er tunge kjøretøy.

Forutsatt ca. 220 driftsdager årlig, er virkedøgntrafikken (mandag-fredag) på ca. 17 bilturer pr. døgn,
hvorav 13 er tunge kjøretøy.

Tømmertrafikk
Samsjøveien benyttes også til tømmertransport. På årsdøgnbasis utgjør tømmertransporten kun en liten
del av totaltrafikken, i likhet med transport til/fra pukkverket.

SUM
Inkludert noe turtrafikk til/fra Samsjøområdet, er det anslått at det er totalt ca. ÅDT 350 (avrundet) på
Samsjøveien. Av dette utgjør trafikk til/fra boligene ca. ÅDT 250.

Timetrafikk er konservativt anslått å ligge på ca. 50 kjt/t.
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2.3 Kryssutforming
Flyfoto over krysset "E39 x Samsjøveien" er vist i Figur 4. Krysset er utformet med ca. 50 meter langt
venstresvingefelt på E39 fra nord. Det er busslomme på begge sider av E16 rett ved Samsjøveien.
Fartsgrensen er 80 km/t.

Figur 4: Flyfoto, "E39 x Samsjøveien" (finn.no/kart)

Trafikkmengden i krysset er beskjeden (totalt ca. 500 kjt/t i største time i ettermiddagsrush) og tilsier
god trafikkavvikling med dagens utforming.

2.4 Trafikkulykker
Politiregisterte personskadeulykker fra perioden 2005-2014 (10 år), hentet fra Nasjonal vegdatabank
(NVDB), er vist i Figur .
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Figur 5: Politiregistrerte personskadeulykker for perioden 2005-2014, NVDB

Det er ikke registrert ulykker i krysset "E16 x Samsjøveien" og ikke på Samsjøveien. Det er registrert én
ulykke med alvorlig skade ca. 400 meter sør for krysset og én ulykke med alvorlig skade ca. 700 meter
nord for krysset.

Ulykken nord for krysset er registrert i oktober 2011, og skjedde ved at et enslig kjøretøy (personbil)
kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. Det var våt, bar vei, nedbør og dagslys (god sikt) på
ulykkestidspunktet.

Ulykken sør for krysset er registrert i mai 2007, og skjedde ved at et enslig kjøretøy kjørte utfor på
venstre side på rett veistrekning. Det var tørr og bar vei, god sikt, opphold og dagslys på
ulykkestidspunktet.

3 Fremtidig situasjon

3.1 Planer
Det er planlagt å utvide pukkverket. I dagens situasjon tas det ut opp til ca. 30 000 tonn pukk årlig. Det
forventes å ta ut opp mot ca. 150 tonn årlig med planlagt utvidelse, det vil si opp mot en femdobling av
dagens trafikk.

I forbindelse med planlagt utvidelse er det også planlagt ny adkomstvei til pukkverket, da dagens
lokalvei ikke er dimensjonert for den trafikkbelastningen utvidelsen medfører (økning av tunge kjøretøy).

Ny adkomstvei skal være åpen for all trafikk (som hyttetrafikk/fritidstrafikk og tømmerbiler). Dagens vei
skal kun benyttes av boligtrafikk, og stenges med ny bom innenfor boligområdet.
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3.2 Trafikkmengder
I dagens situasjon er det anslått at pukkverket generer ca. ÅDT 10. Med en femdobling av dagens
situasjon, vil trafikkmengden til/fra planområdet øke til ca. ÅDT 50, det vil si en økning på ca. 40
kjøretøy.

Virkedøgntrafikken (mandag-fredag) til/fra pukkverket vil øke til ca. 85 bilturer pr døgn, hvorav ca. 70 av
disse turene er tunge kjøretøy.

Ny adkomstvei vil totalt få en trafikkmengde på ca. ÅDT 150 (avrundet) ytterst mot eksisterende
Samsjøveien, med en tungtrafikkandel på ca. 35 %. Innenfor skytebanen er det anslått en
trafikkmengde på ca. ÅDT 100, med en tungtrafikkandel på ca. 50 %.

Igjen på eksisterende Samsjøveien er dagens boligtrafikk, på ca. ÅDT 250. Ytterste del av Samsjøveien
vil belastes av trafikk på ny adkomstvei, totaltrafikk her vil øke til ca. ÅDT 400. Det er anslått at
tungtrafikkandelen er på ca. 15 %.

Trafikkmengden i krysset "E16 x Samsjøveien" er fortsatt lav, og anslått trafikkøkning vil ikke medføre
avviklingsproblemer.

3.3 Trafikksikkerhet
En overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny vei er positivt for boligene langs Samsjøveien.

Den nye veien kommer inn på Samsjøveien ca. 250 meter øst for krysset med E16, som vist i Figur . På
denne strekningen blir det en økning i trafikk sammenlignet med dagens situasjon. Det meste av denne
økningen er tunge kjøretøy til/fra pukkverket (lastebil og lastebil med henger).

Figur 6: Ny adkomstvei og eksisterende Samsjøveien

Asfaltert bredde er på ca. 5,5 – 6 meter, og det er ikke egne løsninger for myke trafikanter langs
Samsjøveien. Ytterste del av veien er vist i figur 7. Veien benyttes blant annet som skolevei til/fra
skolebussen for barn som bor langs Samsjøveien.
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Figur 7: Gatebilde fra ytterste del av Samsjøveien (sett fra E16)

Store kjøretøy har dårligere sikt enn personbiler. Med ca. 70 – 80 tunge kjøretøy daglig (mandag –
fredag), er det vurdert at det er behov for egen løsning for myke trafikanter langs den ytterste delen av
Samsjøveien. Det må også sørges for sikre krysningspunkt der skolebarn må krysse Samsjøveien
og/eller den nye adkomstveien.
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Sammendrag
Sommapukk AS fremmerreguleringsplanmedkonsekvensutredningfor pågnr 275bnr2 i Somdalen,
Ringerikekommune.

Planforslagetomfatterny adkomstvegog utvidelseav eksisterendemasseuttak.

Dennetemarapportenbelyserkonsekvensenefor naturmangfoldeti området.Naturmangfoldeter
beskrevetut fra tilgjengelig,eksisterendeinformasjon,konsulentensbefaringog opplysningersomer
framkommetgjennomkontaktmedmiljøforvaltningeni kommunenog hosfylkesmannen.
Forekomsterer verdivurdertetternasjonalmetodikk. Omfangog konsekvenserer beskrevetpå
bakgrunnav kunnskapom aktuelleforekomster,beskrivelseav tiltaket og faglig skjønn.

Det erpåvistnaturmangfoldav liten og middelsverdi innenforplanområdet.Ådalselvanedstrømsfor
Sommaer vurdertå værei influensområdetfor planen, hererdetpåvistnaturmangfoldavstorverdi.
Risiko for skadepånaturmangfoldi vassdragetmåvurderesi enROSanalyse.Nødvendigerensetiltak
for å unngåvesentligskadepånaturmangfoldeter integrerti planen.Densamledevurderingenerat
planenharliten til ingennegativkonsekvensfor naturmangfoldet.

Rapporteninneholderenvurderingavplanforslageti henholdtil Naturmangfoldlovens(nml) kapitel2.
Heroppsummereskarakteristikkavkunnskapsgrunnlaget for analysen,eventuellesvakheteri dette,
hvordanføre-varprinsippetkommertil anvendelse,miljøforsvarligeteknikkeroghvordantiltakshaver
kanbelasteseventuellskadepånaturmangfoldet.Den endeligevurderingenavplanforslagetetternml
kap2 mågjøresavaktueltforvaltningsorgan.
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1 Innledning
Dennetemarapportenomhandlernaturmangfoldeti planområdetfor detaljreguleringfor Somma
pukkverki Ringerikekommune.Arbeidetmedtemanaturmangfolder utført avCOWI AS vedKarl
Otto Mikkelsenog Kristin Moldestad.

Rapportenbeskriverhvilke naturverdiersomfinnesog hvilke virkningersomkanoppståsomfølgeav
planforslaget.Temaeter vidt og harikke alltid enklar og entydigavgrensning.Kapitel 3.3redegjørfor
hvordantemaetnaturmangfolder avgrenseti rapporten.Temarapporteninneholderogsået avsluttende
kapitelsombelyserforholdettil NaturmangfoldlovenskapII og kanbrukessomgrunnlagfor
kommunensvurderingavtiltaket.

Dennerapportenbelyser:

• Naturmangfoldi planområdeog influensområde.Vikti geforekomsteravgrensesog
verdivurderes

• Sannsynligevirkningeravplanforslagetpånaturmangfoldet,og
• Hvilke forhold somer viktige i enhelhetligøkosystemtilnærming,samt
• Aktuelleavbøtendetiltak oghvordanslike tiltak kanbelastestiltakshaver

Temarapporteneret underlagfor – og vedleggtil – planbeskrivelsemedkonsekvensutredning.
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2 Metode

2.1 Datafangst
Opplysningerom naturmangfoldi planområdeter hentet ut fra eksisterende,offentlig tilgjengelig
kunnskapfra nasjonalebasersomnaturbase.no,artskart.no,vann-nett.no,NGU berggrunns-og
løsmassekart.

I tillegg erkommunenog fylkesmannensmiljøvernavdeling kontaktetfor å fangeoppinformasjon
somer registrertmenikke publiserti basene.

Datagrunnlageter supplertmedbefaringeri felt. Feltarbeidetharto hensikter:

1) Oppdatereeksisterendeinformasjonsamt

2) Fangeoppeventuelleuregistrerteforekomster.

Naturmangfoldetkanendresovertid og deter åpenbart viktig åsikreat manforetarvurderingersom
baserespåoppdatertkunnskap.Dettegjelderkunnskapom selvenaturmangfoldet,menogsåkunnskap
om densamlede,eksisterendebelastningenpånaturmangfoldet.Det er lagtvekt pååundersøke
naturmangfoldsomkantenkeså bli påvirketavplanen.Eventuelleviktige forekomsteravgrensesog
verdivurderesi henholdtil nasjonalmetodikki DN Håndbok11,13og15.

Feltarbeidetblegjennomført16.06.15avKristin MoldestadogKarl Otto Mikkelsen.Tidspunktetfor
befaringenvar godtegnettil å fangeoppverdifullenaturmiljøogbotaniskmangfoldknyttettil
verdifulle naturmiljø.Befaringenble lagtoppslik atbådeskog,våtmarkog vatnbleundersøktfor å
avdekkeeventuelleverdifulle forekomsterav artereller naturtyperogfor å få et overblikkover
eventuelleviktige landskapsøkologiskesammenhenger. I tillegg ble eksisterendebelastningerpå
naturmangfoldetvurdert.

Beskrivelseavplanensvirkninger(påvirkningersomfang/konsekvenserfor naturmangfoldet)erbasert
påkunnskapom delokaleforholdene,planforslagetog faglig skjønn.

2.2 Konsekvensanalyse
Konsekvens-analyseni rapportenbeståri prinsippetav tre trinn:

1) I førstetrinn belysesforekomsterav naturmangfoldi planområdet/influensområdetog hvordan
deverdivurderes.

2) I andretrinn beskrivespåregneligekonsekvenseravplanforslagetpådetnaturmangfoldetsom
erpåvist. Konsekvensenevurderesut fra eninteraksjonmellomdenpåvirkede
naturforekomstensverdi og omfangetavdenventedepåvirkningen.Konsekvensenevektes
etterentrinnløsskalafra liten til storvirkning. Konsekvenserkanværepositiveellernegative.

3) I tredjetrinn beskrivesmuligheterfor avbøtendetiltak, hvordandekangjennomføresog
hvilken effekt slike forventeså ha.

Rapporteninneholderi tillegg et avsluttendekapitel sombeskriverplanarbeidetsforhold til
Naturmangfoldlovenskapitel2. Heroppsummereskarakteristikk avkunnskapsgrunnlagetfor
analysen,eventuellesvakheteri dette,hvordanføre-varprinsippetkommertil anvendelse,
miljøforsvarligeteknikkerog hvordantiltakshaverkanbelasteseventuellskadepånaturmangfoldet.
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2.3 Avgrensning av temaet, kriterier for verdisetting
Temaetnaturmangfoldervidt ogharikke alltid enklar og entydigavgrensning.I
Naturmangfoldlovens§3 er naturmangfolddefinertslik:

"biologiskmangfold,landskapsmessigmangfoldoggeologiskmangfoldsomikkei detalt vesentligeer
et resultatavmenneskerspåvirkning."

I plansammenhengerdetførstog fremstviktig åbelysenaturmangfoldsomharhøyverdi.Begrepet
"verdifullt naturmangfold"betyri dennesammenhengenførstog fremstsjeldne(rødlistede)naturtyper
ellerarter,arterellernaturtypersomNorgeharet særligansvarfor ogviktige naturtypelokalitetereller
artersomdeterknyttetinternasjonaleforpliktelser til. Andreeksemplerpåverdifullt naturmangfold
kanværesæregnelandskap,vannforekomstereller geologiskeforekomster.

Andreforekomster,somleveområderfor mangelokalt utbredteplanter,dyr og andreorganismereren
delavdet lokale,"trivielle" naturmangfoldetmenvil i dennesammenhengenkommelangtnedpå
verdiskalaen.Mye avdet lokalenaturmangfoldeti områdetkanbli sterktpåvirketeller få andre
livsvilkår somfølgeav enutbygging.Disseendringenevurderesikke å påvirkeforvaltningsmålenefor
økosystemer,arterellernaturtyperjf. naturmangfoldlovens§§ 4-5 og anseesi dennesammenhengen
ikke somvesentlige.Dekanlikevel bli vurdertsomviktige landskapsøkologiskesammenhengereller
innenforandreutredningstemasomfriluftsliv, landskapellersomnaturressurser.

I dennerapportener deti tillegg lagt vekt pånatur somleverandøravøkosystemtjenesterved
verdisettingen.For eksempelkanei myr somi utgangspunktethartriviell artssammensetningbli
vurdertsomverdifull fordi denbidrar til fangstog lagringavkarbonog til rensingog fordrøyningav
vann.

Oppsummertbyggerverdisettingensåledespåfølgende egenskaper:

• Forekomstavsjeldne/rødlistedearter,naturtyper,særegnelandskap,vannforekomstereller
geologiskeforekomster

• Forekomstav landskapsøkologiskeelementer/sammenhenger
• Forekomstavnatursomlevererviktige økosystemtjenester

I avsnittetom verdivurderingblir influensområdet/planområdetdelt inn i delområdersom
verdivurderessamletbasertpåbasisavområdenesegenskaper.I rapportenblir detfokusertpå
naturmangfoldsomståri risiko for å bli påvirketavplanforslaget.
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3 Prosjektbeskrivelse
Prosjektetomfatterutvidelseaveksisterendepukkverk ogenny adkomstveg.

Planområdetomfatteråsenhvor eksisterendepukkverkliggerogtilførselsvegen.Områdeavgrenses
mot elvaSommai nordøst,Breitjerni nordøstog eiendomsgrense/ myrdragi nordognordvest.
Mellom E16ogåsenhvor eksisterendepukkverkligger, ble detvarsletoppstartfor etstortområde
somstrekkersegfra og medSamsjøveienog nordover.Detteområdetble inkluderti varselområdetfor
å kunnegjørealternativsvurderingerfor adkomstveiinn til pukkverket.Det varsledeområdetvarpåtil
sammenca1800daa.

Varseletomfattetheleområdetsomvaraktueltmedtankepåuttaketog adkomstvei.Områdeter i dag
avsatttil LNF område.

Det henvisestil planbeskrivelsenfor merinformasjon omprosjektetog planforslagetsomer
utarbeidet.

Figur 3-1 Illustrasjon av tilkomstvegenogpukkverk til venstreogvarsletplanområdetil høyre.
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4 Beskrivelse av området

4.1 Beliggenhet
Planområdetligger i Ringerikekommune,Buskerudfylke.Planområdetligger i etområdemed
skogproduksjon.Arealetkrysserflereveierog harnærføringtil spredtbebyggelse.

Figur 4-1 Planområdetligger i Ringerikekommune,Buskerudfylke..Kilde: Gislink og planprogrammet.

4.2 Naturmiljø

4.2.1 Klima og vegetasjonssone
Bioklimatisk liggerplanområdeti densørborealesonen.Dennesonenkjennetegnesavbarskog,men
medinnslagav varmekjæredelløvskogog oreskog.Det ersterktinnslagav artermedkrav til høy
sommertemperatur.Finneset stykkeinn i landeti Sør-Norge,langskystenav Trøndelagog medmer
spredteforekomsteri Nordland(miljøstatus.no).

Somma
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4.2.2 Geologi og kvartærgeologi
Berggrunnenbeståri hovedsakavglimmergneis,glimmerskiferogmetasandstein(NGU.no,N250
kart),sefigur 4-2.Detteerbasefattigebergartermedlav pH. Bergarteneinneholderlite tilgjengelig
kalk, magnesiumog andreforbindelsersomkangi rikerevegetasjon.Løsmassekartoverområdetviser
hovedsakeligmorenedekkeavvarierendemektighetogområdersomerutenløsmassedekke,sefigur
4-3.Planområdetharogsånoebresjø/breelv-avsetningerognoemarineavsetninger,menplanområdet
ligger i all hovedsakovermaringrense(figur 4-4). Løsmassedekketermindresammenhengendeenn
hvasomindikerespåløsmassekarteti figur 4-3.Bart fjell og tynt torvlagerutbredtpåhøydedragene.

Figur 4-2Berggrunnskartoverplanområdet.Planområdetbestårav glimmergneis,glimmerskiferog
metasandstein.Kilde: NGU.no,N250kart.

Figur 4-3Løsmassekart.Kilde: ngu.no
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Figur 4-4Planområdetligger i hovedsakovermarin grense(skravertområdeer overmarin grense).Kilde:
NGU.no

4.2.3 Geologisk og landskapsmessige mangfold
Det er ikke registrertverdifullegeotoperinnenforplanområdet(NGU.no\kart\naturarv06-2015).

4.2.4 Naturtyper
Det er ikke registrertverdifullenaturtypelokaliteter innenforplanområdetsavgrensingeller
influensområdei miljødirektoratesnaturbase(naturbase.no05 2015).Befaringavområdetavdekte
ikke nyeverdifulle naturtypelokaliteter,medunntak av myr ogbekkeområdetlangselvaSomma,som
blir verdsatttil lokalt viktig C.

Natureninnenforplanområdetbestårhovedsakproduksjonsskog,medunntakavboligområderog
skytebanen.Planområdetharflere tekniskeinngrepsom veger,bebyggelseog eksisterendepukkverk.

Områdeterhovedsakeligskogkleddmedfattigebarskogstyperhvor tørreutformingerkansiesåha
størstutbredelse.Skogenbærertydeligpregav kultivering somhogst,ryddingav lauv ogtynning.
Gamletrær,rotvelterogståendedødveder sååsi fraværende.Furudominererpåhøydedragog tørre
områdermensplantagraner mestframtredendei dalsøkk.Skogenbestårav flere ulike bestandsom
hverfor segframstårsomensaldretog (i biologiskforstand)somrelativt ungskog.Bestandeneer
overveiendeen-sjiktetogdominereshelt aventengraneller furu.

Mindre restarealermedlauvkrattog forsumpetmark,vegkanterog overgangertil åpentferskvatn
tilfører noevariasjonog økt mangfold.

Det forekommerogsånoemyr og våtmarki tilknytning til vassdragetSommasomrennerlangsog
delvisoverlappetmeddelerav varslingsgrensa.Halve Breitjernligger innei varsletområde.

Delerav skogsarealetframstårsomhogstflateravvarierendealder.Her forekommerennoerikere
feltsjikt medulike gras-og lågurtarter,sefigur 4.4-4.8.Hengeakser utbredtpåflere slikearealer,
sammenmedkarakteristiskearterfor slike hogstflatersomblantannetsmyle,bringebær,einstapeog
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ungelauvtrærsombjørk, seljeog osp.Hogstflaterhargjerneenperiodehvor deerattraktive
beiteområderfor hjortevilt somelgog rådyr.

Et dalsøkkdrenererfra nordmot sydgjennomplanområdet(figur 4-8).Detteerdelvisgrøftaogplanta
medgran. Et lite, forsumpetområdehargråorog heggi tresjiktetsammenmedtett ungskogav gran.
Feltsjiktetharskogsivaks,flere starr-arter,vendelrot ogmjødurtsomindikerernoerikereforhold. I
dettesøkketerdetet flekkvis busksjiktmedtrollheggog ulike vier. Påtørreremarkfins kvitveis,
markjordbær,frytle-art, tepperot,smyle,stormarimjelle oghengeaks.Det er tallrike sportegnetter
rådyrog elg.

Skogarealenevurderessomproduksjonsskogi ulike stadierpåoverveiendetørr menogsånoefrisk
mark.I naturmangfoldsammenhengvurderesskogensomtriviell. Det er ikke identifisertverdifulle
naturtypelokalitetereller artsforekomster.

Figur 4-5 Skogeni områdeter overveiendeensaldretog grundigskjøttet.Bildet viserenmoreneflatehvor furu
dominerer,medinnslagavenkelteyngregrantrær.Feltsjiktetdomineresav smyleog bærlyng.Foto: 16.06.15
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Figur 4-6Røsslyngdominererfeltsjiktetpå skrinnehøydedragmedtynt/manglendeløsmassedekke.Skogen
bærertydeligepregavskjøtsel.Foto: 16.06.15

Figur 4-7Bilde fra granfelt i et grøftadalsøkk.Foto: 16.06.15
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Figur 4-8Dalsøkki planområdet

Figur 4-9 Utsikt fra planområdetmotFjellbråtakollen/Somdalskollen.På denneåsener detregisteretrødlistede
sopperog lav. Disseforekomstenevurderestil ikkeå bli berørtavnytt pukkverk.Foto: 16.06.15



14

4.2.5 Vannmiljø

Somma – regulert elv

Sommaer enregulertelv somrenneri nord-sørligretninglangsplanområdet,sefigur 4-11.Elvenhar
mangesporettertidligeretømmerfløting.

Sommaer registrerti vann-nettunder012-255R Somma, sefigur 4-10.Elva er regulertuten
minstevannføringog harstatussomsterktmodifisert vannforekomst.Breitjerner registrertsomdelav
Somma.

ÅdalselvanedstrømsSommasutløper registrertsomvannforekomst012-2456Ådalselvafra Sperillen
til Hensfossen.Ogsådenneerklassifisertsomsterkt modifisert(SMVF) medgodtøkologisk
potensialesommål.

Figur 4-10Utskrift fra Vann-nettfor Sommaog Ådalselva.Kilde Van-nett.no09-2015
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Figur 4-11Sommaer enregulertelvog registrertsomsterktmodifisertvannforekomst.Foto: 16.06.15

Breitjern

Breitjerneret skogstjernsomnærmesterenstorhøl i Somma,sefigur 4-12.Det ernæringsfattigmyr
i overgangmot skogbådepåfuktig og tørr mark.Kantskogenmot myr og vatnharflere stedergråor,
heggog vier-arter.Myrflatenhartorvmosedekke,og lite kravfulle artersompors,torvull, kvitlyng og
tranebær,samttettegrasog smalsoldogg.Bukkebladogmyrhattpåvåterepartier. I littoralsonen
registreresnoevanlig tjønnaks,envasshår-art,vanlig tusenbladog nøkkerose-artsomikke er i blomst.
Ørekyteobserverti stortantallpågruntområder.

Figur 4-12Bilde fra Breitjern. Tjerneter omkranset av barskogmedflater av fattigmyr.Foto: 16.06.15
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4.2.6 Artsforekomster
Planområdetdrenerertil Sommasomeret sidevassdragtil Begna/Ådalselva.Begna/Ådalselvaer
registrertsomleveområdefor elvemuslingfigur 4-13. Elvemuslingharstatussomsårbar(VU) på
norskrødlistefor arter(2010)og denharstatussom sterkttruetpåIUCN sin globalerødliste.Norge
hari dagmerennhalvpartenavdeneuropeiskebestanden,noesomgjørdentil enansvarsartfor
Norge.Leveområdetrepresenterernaturmangfoldavhøyverdi (sværtviktig).

Elvemuslingfinnesi Begnaog ÅdalselvainnenforVannområdeValdrespåstrekningenfra Bagntil
innløpeti Sperillenog viderei Ådalselvasørovermot Hen(Naturbase.no).Universiteteti Oslo
undersøktebestandenavelvemuslingi ÅdalselvaoppstrømsHallingby i 2010(Saltveitmfl. 2010),
undersøkelsenomfattetenelvestrekningoppstrømsSommasutløpi hovedvassdraget.Det blepåvist
elvemuslingi ulike størrelserog detble ogsåpåvist myekrepsi djupålen.

SelveSommaersterktregulertogvurderessomuaktuell for elvemusling.Delerav
elvemuslingbestandeni ÅdalselvanedstrømsSommasutløp vurdereså ligge i influensområdetfor
planforslaget.

Det er registrertartsforekomsteravnasjonalforvaltningsinteressenordfor planområdeti Naturbase
(naturbase.no05-2015)sefigur 4-13.Dettedreiersegom lav og soppforekomsterogdissevurdereså
liggeutenforplanensinfluensområde.

Figur 4-13.Registrerteartsforekomster.Punktregistreringer vedSomdalskollenomfattersopperog lav, skravur
i vassdragviser leveområdefor elvemusling.Kilde: Naturbase.no05 2015.

Ringerikekommuneopplyseromregistreringavensårbarart i Somdalen(GuroSkinnes,pers.medd.).
Kommunenopplyserat registreringeneraveldredato og statuser ikke kjent.Registreringenligger
utenforplanområdetog stedfestinger ikke nødvending for vurderingav tiltaketsomfang.
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4.2.7 Fremmede arter
Det er registrertvinterkarseogrødhyll i planområdet.Vinterkareer kategorisertsomSE-Sværthøy
risiko pålistaoverFremmedearteri Norge2012. Rødhyller kategorisertsomHI – Høy risiko.

4.2.8 Tekniske installasjoner og påvirkning
Innenforplanområdetfinnesflere offentligeog privatevegeravstengtmedbom.Dagenspukkverk
liggernordi området.PlanområdetinkludererogsåSommaskytebaneogflere boligområder.Langs
elvaSommaerdetresteretterperiodenmedtømmerfløtingpåelva,flere gamlegrunnmureretterbroer
finneslangselva.VedmunningenpåBreitjernerdet enlav demning/terskelog enbro.En
kraftledningkrysseroverplanområdeti sør.

Det harværtskogsproduksjoni generasjoner,årstall ikke kjent.

4.2.9 Økosystemtjenester
Myrområderi tilknytning til Breitjernlevererøkosystemtjenesteri for av fangstog lagringavkarbon
gjennomtorvdannelse.Produksjonsskogenharlagretkarboni strø,råhumusogbiomasse.Bådeskog
ogmyr bidrar til fordrøyningog rensingavvatn.

4.2.10 Landskapsøkologiske sammenhenger
Sommaharenlandskapsøkologiskkorridorfunksjonsomvandrings/spredningsvegfor organismer
tilknyttet vassdraget.Skogsområdeneersammenhengendeoverrelativt storearealselvom deerberørt
av tekniskeinngrepsomsmåvegerog spredtbebyggelse.
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4.2.11 Faktaark naturtypelokaliteter

Lokalitet Breitjern medmyrområder

Ferskvannslokalitet Liten kalkfattig humøsinnsjø

Utforming Fattigmyr/intermediærmyr

Verdisetting Lokalt viktig C

Innledning:Lokalitetener ikke registrerttidligere.Lokalitetenble befarti forbindelsemedregulering
avSommapukkverkden16. juni 2015avCOWI AS vedKarl Otto Mikkelsenog Kristin Moldestad

Beliggenhetog naturgrunnlag:Nord for pukkverket,Sommadalen, Ringerikekommune,Buskerud
fylke. Det gårskogsbilveierpåbeggesiderav lokaliteten.

Naturtyper,utformingerog vegetasjonstyper:Næringsfattigmyr i overgangmot skogbådepåfuktig
ogtørr mark.

Artsmangfold: Kantskogenmot myr og vatnharflere stedergråor, heggog vier-arter.Myrflatenhar
torvmosedekke,og lite kravfulleartersompors,torvull, kvitlyng og tranebær,samttettegrasog smal
soldogg.Bukkebladog myrhattpåvåterepartier.

Fremmedearter: Ikke registrert,vinterkarseble påvistvedskogsbilveg påsørsidenav lokaliteten.

Bruk, tilstandogpåvirkning:Elvener regulertog vannstandenvarierer,for øvrig erBreitjernlite
påvirket.UtløpetavBreitjerner forsyntmedenterskel.

Skjøtselog hensyn: Myrområdetog kantvegetasjonbør liggeurørt.

Del avhelhetliglandskap:Del avSommavassdraget

Verdisetting: Lokalt viktig
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Figur 4-14Breitjern medmyrområder,Flyfoto: www.norgeibilder.no
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Lokalitet Sommabekkedrag

Naturtype Viktig BekkedragE06

Utforming Bekkedraggjennomskogsområder,intakt kantvegetasjon

Verdisetting Lokal verdi C

Vanntype Middels,Kalkfattig, humøs

Humøs Humøs

Størrelse Middels

Kalsium Kalkfattig

Turbiditet Klar

Figur 15Elva Somma.Bildet er fra vegbruaoverelven.Foto: 16.06.15

Innledning:Lokalitetener ikke registrerttidligere.Lokalitetenble kort befarti forbindelsemed
reguleringavSommapukkverkden16. juni 2015avCOWI AS vedKarl Otto Mikkelsenog Kristin
Moldestad.Øvrig registreringer gjort via flyfoto.

Beliggenhetog naturgrunnlag:Sommadalen, Ringerikekommune,Buskerudfylke.

Naturtyper,utformingerog vegetasjonstyper:Bekkedraggjennomskogsområder,intakt
kantvegetasjon

Artsmangfold: ikke registrert

Fremmedearter: Ørekyteog gjedde.Påvirkningenfra fremmedearter ervurdertsomliten (Vann-
nett.no,08-2015).
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5 Verdivurdering
Planområdetdelesoppi to delområder;produksjonsskogenog Sommam/Breitjernmedkantsonerog
våtmark

5.1 Produksjonsskogen
Delområdetomfatternestenheleplanområdetog består for detmesteav triviell produksjonsskog,uten
særskiltartsmangfoldeller verdifullenaturtyper.Desammenhengendeskogenehar imidlertid verdi for
å ivaretalandskapsøkologiskesammenhengerog fungere somleveområderfor vilt.

Skogområdeneer viktige bidragsyteretil økosystemtjenestervedatdeharlagretCO� , renserovervann
ogbedrerluftkvaliteten.

Verdiendelområdetvurderestil: Liten - middelsverdi

5.2 Somma m/Breitjern
Elvensomrenneri ytterkantavplanområdeterviktig vannveimellomSamsjøentil Begna.Elvaer
resipientfor vanneti planområdet.Kantvegetasjonen er intakt langshelebekkestrengen.Breitjern
inngårsomendelavvassdraget.MyrområderomkringBreitjernbidrarmedfangstog lagringav
karbonvedtorvdannelse.

Verdiendelområdetvurderestil: Middelsverdi

5.3 Ådalselva nedstrøms Somma
Ådalselvaer leveområdefor rødlistearteneelvemuslig ogkreps,sekap4.2.8.Influensområde,ligger
utenforplanavgrensningen,menlokalitetenverdivurderesfordi eventuelleutslippvil kunnefår
konsekvenserfor levendeorganismeri vassdraget.

Verdiendelområdetvurderestil: Storverdi
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6 Tema til ROS analyse

6.1 Avrenning til vassdrag, leveområde for elvemusling
Elvemusling(figur 6-1) erpåvirkningsfølsomog dener ogsåengodindikatorartfor reint elvevatn.
Derdenlevererdetogsålivsvilkår for andreforurensningsfølsommearter.Forekomstav elvemusling
erpåmangemåterdimensjonerendefor vassdragetstålegrenser.ÅdalselvamellomSperillenog Hen
harmoderatmiljøtilstandogerpåvirketavbådeforurensning,fysiskeinngrepog biologiskpåvirkning
(vann-nett.no,09 2015).

Det er flere faktorersomkanpåvirkeelvemuslingennegativt–vassdragsreguleringer,tidligere
tømmerfløting,redusertørretbestand,utslippavnæringsstofferfra landbrukogboligbebyggelse.Også
flatehogstavstorearealererpektpåsomenmulig negativfaktor – flatehogstkanløseut lekkasjeav
partikler,organiskstoff og plantenæringsomi sin tur kanpåvirkevannkvalitetennegativtfor
elvemusling.

Elvemuslinger særligsårbarfor nedslamming/partikler i vann.SidevassdragetSommadrenerer
direktetil leveområdefor elvemuslingog eventuellpartikkelflukt fra pukkverketkanpåvirke
partikkelinnholdi vannog utgjøreenrisiko for påvirkning avelvemusling.Dennerisikoenmåutredes
i enROSanalyse.Dersomanalysenpåviserrisiko for påvirkningmådetbenyttesmottiltak:
Buffersone/infiltrasjon,eventueltavskjærendegrøfter somlederovervatntil rensebassengfør vatnet
ledestil vassdrag.Vi vil anbefaleat dersomdetavdekkesbehovfor rensetiltakbørdisseintegreresi
reguleringsplanenog at detavsettesnødvendigearealer(dvsat deikke planleggessomavbøtende
tiltak).

Enbetydeligsamletbelastning,samtusikkerhetomkring trusselfaktorenetilsier at føre-varprinsippet
mågjøresgjeldendemedtankepåny aktivitet sompotensieltkanøkedensamledebelastningen.
Utbyggingavpukkverkkanmedførepartikkelflukt og økt tilførsel avTOC til vassdraget– detteer
allmentkjenterisikofaktorerfor elvemusling.Belastningenbørsåledesikke økesfør manentenhar
redusertannenbelastningeller påbakgrunnavny kunnskapkanslåfastat belastningeneruvesentlig.

Figur 6-1Elvemusling.Foto: PetterTorgersen,COWIAS

Tiltaksanalysenfor elvemuslingi Begna(Larsen2015) slårfastat løsmassedeponiog andredeponi,
spesieltavsprengsteinplanleggesslik at deikke får direkteavrenningtil vassdraget.Nåer framtidig
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påvirkningfra pukkverketlokalisertca4 km oppstrømsfor elvemuslingenesleveområdemeni en
situasjonmedbetydeligsamletbelastningkommerføre-varprinsippettil anvendelse.Avrenningfra
skogsjordog finpartikler fra steinknusingføreslett medvannstrømmentil leveområdetfor
elvemuslingog meddagenskunnskapkanvi ikke slåfastat påvirkningenvil væreuskadelig.Basert
pådagenskunnskapvil vi derformåttekonkluderemedatutvidelseavpukkverketkun børskjeunder
forutsetningav tiltaket hensyntarvannmiljøi tilstrekkeliggrad,om nødvendigvedgjennomføringav
rensingpåbakgrunnav risiko og sårbarhetsanalyse.
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7 Innspill til reguleringsplanen

Forå reduseredenegativekonsekvenseneleggesfølgendetiltak til grunnfor denvidereplanleggingen
av tiltaket:

Redusereavrenning av forurenset vann til vassdrag
Vedavskoging/avgravingunngååhuggestoresammenhengendearealersammeår.Det anbefaleså
lageenlangsiktigplanfor avskogingen.Tiltaket vil reduserepåvirkningpåvassdragvedat mengden
fordelesoverlengretid.

Buffersonemot vassdrag
Forå ivaretanaturmiljøetlangsvassdrageterdetviktig å bevarekantvegetasjonen.I detteprosjektet
anbefalesdetå regulereensonepå50 meterfra elventil LNF området.Skogsbilveieri dennesonen
kanbli liggende,mennyevegerbør ikke leggesinnenforsonen.

Reduksjonav partikkelflukt til vann i forbindelse medknusing av fjell
Knusingav steinførertil dannelseav fine steinpartikler til luft og vann.Partiklenetransporteresmed
overvanntil vassdrag.Rensingavovervannog støvreduserendetiltak inkluderesi bestemmelser.
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8 Omfang og konsekvenser av planforslaget
Utvidelseavpukkverkog etableringavny tilkomstvegvil kunnepåvirkenaturmangfoldetbådei
anleggsfaseog i driftsfase.

Somgrunnlagfor vurderingavomfangog konsekvens,forutsettesdetat tiltak beskreveti kap7 er
inkluderti planforslaget.

Aktuelleandrenegativepåvirkningerpånaturmangfoldetvedgjennomføringav tiltaket er:

• Arealbeslag
Planlagtarealbrukvil gi arealbeslagsombetyrat eksisterendenaturmangfoldutgår.Da
naturmangfoldpåland/fastmarkerav triviell karaktervurdereskonsekvensenesomsmå.

• Økosystemtjenester
TapavøkosystemtjenestersomCO� magasineringog rensingavovervann.

• Påvirkning på andre viktige artsforekomster
Ringerikekommunehar formidletenregistreringavenhensynskrevenderødlistearti
Somdalen.Registreringener > 1 km unnanærmestedelenavtiltaket og deter terrengformer
somisolererlokalitetenfra tiltaket.Risiko for påvirkninger såledessværtliten.

Tabell8-1Verdi, omfangog konsekvensav tiltaket for hvertdelområde.ÅdalselvanedstrømsSomma
er tatt medsomegetdelområdeog lagt nedersti tabellendadetteområdetligger i influensområde,
menutenforselveplanområdet.

Tabell8-1 Verdi, omfangogkonsekvensav tiltaket for hvertdelområde.

Delområde Verdi Omfang av tiltaket Konsekvens

Nr 1 Produksjonsskog Liten verdi Lite negativtomfang Liten negativkonsekvens

Nr 2 Sommam/ Breitjern Middelsverdi Intet Ingenkonsekvens

Nr 3 Ådalselva(nedstrøms
planområdet)

Storverdi Intet Ingenkonsekvens

Vurdering av samlede
planvirkninger

Middels verdi Lite – intet omfang Liten negativ til ingen
konsekvens
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9 Avbøtende tiltak
Det er ikke foreslåttavbøtendetiltak for prosjektet medtankepånaturmangfoldut overdesomligger
innei planforslaget.Miljøhensyner ivaretatti planforslaget.
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10 Naturmangfoldloven
Demiljømessigeprinsippenei naturmangfoldloven§§ 8 – 12 skalleggestil grunnved
utøvelseavoffentlig myndighetfor å vurderom prosjektetkangjennomføres.Lovensformål er:

"…. at naturenmeddensbiologiske,landskapsmessige og geologiskemangfoldog
økologiskeprosessertasvarepå vedbærekraftigbrukog vern,ogsåslik at dengir
grunnlagfor menneskenesvirksomhet,kultur, helseog trivsel,nå og i fremtiden,ogsåsom
grunnlagfor samiskkultur."

I dettekapitteleterprosjektetvurdertfor åseom kravenei §§ 8 – 12 er ivaretatt,eventuelletiltak er
listet oppog deterhenvisttil rapporterderdeter relevant. Denendeligevurderingenom prosjektet
tilfredsstillerkravenei naturmangfoldlovenmåavgjøresavoffentlig myndighet.

10.1 Om kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlagetskalværetilstrekkeligfor å kunnebeskriverelevantesidervednaturmangfoldet
påstedet,deriblantidentifisereviktige forekomster av arter,naturtyperog økologisktilstand.Detskal
ogsåværetilstrekkeligfor åkunnebelyseeffekterav tiltaket pånaturmangfoldetsetti lys avden
samledepåvirkningsomnaturmangfoldetvil bli utsatt for.

"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskalsålangt deter rimelig byggepå

vitenskapeligkunnskapomartersbestandssituasjon,naturtypersutbredelseog økologiske

tilstand,samteffektenav påvirkninger.Kravettil kunnskapsgrunnlagetskalstå i et rimelig

forhold til sakenskarakterog risiko for skadepånaturmangfoldet.

Myndigheteneskalvidereleggevektpå kunnskapsomer basertpå generasjoners

erfaringergjennombruk av ogsamspillmednaturen,herunderslik samiskbruk,og som

kanbidra til bærekraftigbrukog vernavnaturmangfoldet." Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlagetskaldekketo forhold:

› Kunnskapomforekomster:Viktig naturmangfoldi influensområdet.En verdivurderingav
forekomsteneersentraltfor å kunnevurdereom kunnskapsgrunnlagetergodtnok.

› Kunnskapom virkningeravtiltaket.Virkningeneskal kunnevurderesut fra densamlede
belastningnaturmangfoldetereller vil bli utsattfor.

Vurderinger for prosjektet:

› Kunnskapom forekomster:I detteprosjekteterkunnskapsgrunnlagetersammensattav
registrerte,offentlig tilgjengeligedata,informasjon fra kommunenog fylkesmannensamt
befaringi felt.

Kunnskapsgrunnlagetvurderessamletsomtilstrekkelig for åkunneverdivurdereberørt
natur.
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› Kunnskapom virkningerav tiltaket: Virkninger pånaturmangfoldeter belysti kapitel7.
Risiko for påvirkningpåvannmiljøer vurdertsomdenviktigstekonsekvensen.
Kunnskapsgrunnlageter imidlertid utilstrekkeligfor fullt ut åvurdereeffekterav tiltaket.
Detteskyldesat hovedvassdragetfra før averutsatt for enbetydeligsamletbelastning.
Avrenningfra pukkverkkanpåvirkevannmiljømenden økologiskeeffektenpåbestanden
av elvemuslinglar segikke vurdere.Dettetemaetmåbli belysti ROS-analysen.

I dettetilfellet kommerføre-varprinsippettil anvendelse– detgjøresenkonservativ
vurderinghvorrisiko for skadevektestungt.Dersom ROSanalysenpåviserbehovfor
vannrensingvil nødvendigetiltak bli inkludert i plankartog bestemmelser.Vurderingen
tilsier at detbenyttesrensetiltaksombegrenserbelastningentil ubetydeligenivåer.

10.2 Føre-var prinsippet
Detteprinsippethengernærtsammenmedkunnskapsgrunnlaget.Er kunnskapsgrunnlagetsvakt,skal
føre-varprinsippettilleggesstørrevekt.

"§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når dettreffesenbeslutningutenat detforeligger tilstrekkeligkunnskapomhvilke
virkningerdenkanha for naturmiljøet,skaldettassiktepå å unngåmulig vesentlig
skadepå naturmangfoldet.Foreliggerenrisiko for alvorlig eller irreversibelskadepå
naturmangfoldet,skalikkemangelpå kunnskapbrukes sombegrunnelsefor å utsette
eller unnlateå treffeforvaltningstiltak."
Naturmangfoldloven

Vurderinger for prosjektet:

I dettetilfellet kommerføre-varprinsippettil anvendelsei vurderingav risiko for påvirkningpå
vannmiljøog elvemuslingeni vassdraget.

10.3 Samlet belastning på naturmangfoldet
Lovenkreveratpåvirkningentiltaket harpånaturmangfoldetskalsesi enstørresammenheng.
Eksisterendeog framtidigepåvirkningerskalinkluderesi vurderingene.Bakgrunnenfor denne
vurderingener førstog fremstom tiltaket harbetydningfor oppnåelseav forvaltningsmålenefor arter
ellernaturtyperJfr Naturmangfoldlovens§§ 4-5.

" § 4.(forvaltningsmålfor naturtyperog økosystemer)

Målet er at mangfoldetav naturtyperivaretasinnenfor deresnaturlige

utbredelsesområdeog meddetartsmangfoldetogdeøkologiskeprosessenesom

kjennetegnerdenenkeltenaturtype.Målet er ogsåat økosystemersfunksjoner,strukturog

produktivitetivaretassålangt detansesrimelig.
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§ 5.(forvaltningsmålfor arter)

Målet er at arteneog deresgenetiskemangfoldivaretaspå langsikt og at artene

forekommeri levedyktigebestanderi sinenaturligeutbredelsesområder.Sålangt deter

nødvendigfor å nå dettemåletivaretasogsåartenesøkologiskefunksjonsområderog de

øvrigeøkologiskebetingelsenesomdeer avhengigeav.Forvaltningsmåletetterførste

leddgjelder ikkefor fremmedeorganismer.Det genetiskemangfoldinnenfordomestiserte

arter skal forvaltesslik at detbidrar til å sikreressursgrunnlagetfor fremtiden.

§ 10.(økosystemtilnærmingog samletbelastning)

En påvirkningavet økosystemskalvurderesut fra densamledebelastningsom

økosystemeter eller vil bli utsattfor." Naturmangfoldloven

Vurderinger for prosjektet:

Naturmangfoldeti skogerpåvirketav tradisjoneltbestandsskogbrukog framstårsomtriviell, relativt
fattig barskog.

Arealbeslagog aktivitetervil ikke vesentligøkesamletbelastningpåterrestrisknaturmangfoldutover
detsompåføresi form avreinearealbeslag.Restarealerog barjord kangi godevekstbetingelserog
dervedøkt farefor spredningav svartelistedekarplanteri området,eksempelvisvinterkarse.

Vannmiljøeti Sommaog Ådalselvaerutsattfor betydelig samletbelastning.I sidevassdragetSomma
erbelastningenvurdertsåmassivat vannforekomsten klassifiseressomsterktmodifisert.Da
hovedvassdrageterpåvirketav enrekkefaktorerhar planenet høytoppmerksomhetsnivåmht
ytterligerebelastningpåvannmiljø.

10.4 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12)

§§ 11 i Naturmangfoldlovenkreverat tiltakshaveri hovedsakskaldekkekostnadenevedeventuelle

miljøforringelser.

"§ 11.(kostnadenevedmiljøforringelseskalbæresav tiltakshaver)

Tiltakshaverenskaldekkekostnadenevedå hindreeller begrenseskadepå
naturmangfoldetsomtiltaketvolder,dersomdetteikkeer urimelig ut fra tiltaketsog
skadenskarakter." Naturmangfoldloven

Vurderinger for prosjektet:

Det settessomenforutsettingat miljøforsvarligeteknikkerskalbenyttesi denvidereplanleggingenog

gjennomføringavprosjektet.
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1 Innledning

Sommapukkverkharværti drift siden2007,først til egetbruk for grunneier.SenereovertokÅdal
Landbruksservicepukkverket,og deterønskeligå utvide pukkverketfor ådrivesalgavpukk. Somen
del avdettetiltaket ønskermanåbyggeenny adkomstveginn til pukkverket.

Ringerikekommunekreverreguleringsplanfor området, ogplanarbeidetomfattesav "Forskrift om
konsekvensutredningerfor planeretterplan-og bygningsloven". I påventeav reguleringsplanfikk
pukkverketenmidlertidig dispensasjonfor drift.

SelskapetSommaPukkAS er stiftet for å ståfor driftenavpukkverketog somtiltakshaverfor
reguleringsplanen.COWI erengasjertfor åbiståmed utarbeidingav reguleringsplan,
konsekvensutredningogdriftsplanfor pukkverket.

Dennerapportenerenlandskapsfagligvurderingsomendel avkonsekvensutredningen,i henholdtil
fastsattplanprogramfor planarbeidet.Fagansvarligfor temalandskapharværtlandskapsarkitekt
SigridHauglannGrimeli i COWI.

1.1 Metodikk

Konsekvensenfor landskapeterenvurderingi flere trinn. Førsterdetsettpådagenssituasjon(0-
alternativet),deretterbeskrivestiltaket somplanlegges,før manvurdererkonsekvensenavdet
planlagtetiltaket.

Somendelavkonsekvensutredningengjøresdetogsåenvurderingav avbøtendetiltak.

I tillegg til befaringog bilderavdagenssteinbrudd,erprogramvarenAutoCAD og NovapointVirtual
Mapbenyttet.Herer førstdagenssituasjonmodellert vedhjelp avortofotoogkart.Deretterer den
ønskedeutvidelsen(maksimaltuttak)modellertopp,for å kunnehenteut 3D illustrasjonersomgir en
realistiskframstilling av framtidig situasjon.
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2 Beskrivelse av dagens situasjon

2.1 Beliggenhet

Sommapukkverkliggerca.20 km nordfor Hønefoss,og ca.3 km nordøstfor avkjøringfra E16.
Bruddetligger like vedSamsjøveiensomtar av fra E16 og somgårvidereinn til Samsjøen.

Over:Pukkverketligger nord for Hønefoss,i Ringerikekommune.(Kart fra finn.no)

2.2 Landskapsregionen

Norskinstitutt for bioøkonomi(NIBIO) sitt nasjonale referansesystemetfor landskapgir enoversikt
over landskapsmessigeog regionaleforskjeller for landskapeti Norge.SystemetdelerNorgeinn i 45
landskapsregionerbasertpåfellestrekki landskapet. Hver regionharsinsæregnelandskapskarakter
basertpåsammensetningenavdeseksgrunnleggendelandskapskomponentene:

› Landskapetshovedform
› Landskapetssmåformer
› Vannog vassdrag
› Vegetasjon
› Jordbruksmark
› Bebyggelseogtekniskeanlegg

Planområdetligger i landskapsregion10, "NedredalbygderpåØstlandet".Regionenshovedformerer
daleri ulike former,ogdeterbreelv-og elveavsettinger i dalbunnene.I alle destoredalenerennerdet
enelv i bunnen.Pågrunnav godtjordsmonnermange underregionerdominertavbarskog,menmed
lauvskognærmestinnmarkog bebyggelse.Det er store regionaleforskjellerinnenforjordbruketi
regionen.Regionener jevnt bebygd,og domineresavgårdsbebyggelse.
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Over:Planområdetligger i NIBIOslandskapsregion10.4,innenforregionen"Nedredalbygderpå
Østlandet"(kilde: NIBIO)

2.3 Omgivelsene og planområdet

Sommapukkverkligger i etdaldrag,vedfotenav enås.Åsenskjermerfor utsikt / innsynmellom
pukkverketogboligbebyggelsesomligger lengrenedi dalen.Sideneavdalenstrekkersegopptil ca.
400moh.mot øst,mensvestoverliggerSomdalskollenpå615moh.Sommapukkverkliggerpåca.
200moh.ogtoppenavåsenerpå240moh.FraE16gårSamsjøveienoverei storflate, før dalbunnen
blir merkupertinnovermot Samsjøen.

LangsbunnenavdalenrennerelvaSomma,og like vedpukkverketliggerBreitjern.

Områdeterhovedsakeligskogkleddmedfattigebarskogstyper.Skogenbærertydeligpregav
kultivering somhogst,ryddingav lauv og tynning.Furudominererpåhøydedragog tørreområder
mensplantagranermestframtredendei dalsøkk. Mindrerestarealermedlauvkrattog forsumpet
mark,vegkanterog overgangertil åpentferskvanntilfører noevariasjonogøkt mangfold.Det
forekommerogsånoemyr og våtmarki tilknytning til vassdragetSomma.

Det erspredtbebyggelse(bolighusog gårdsbruk)langsSamsjøveien,framtil ca.500meterfør
pukkverket.I områdetnærmestpukkverketerdet ingenbebyggelse.Videreinnovermot Samsjøener
detspredthyttebebyggelse,ogdennærmestehyttaliggerca.500meterfra pukkverket,nordfor
Breitjern.

2.4 Synlighet dagens pukkverk

Dagenspukkverker lite synlig i landskapsrommet.Bruddetligger i endal,vedfotenav enås,og tett
vegetasjonbidrartil ågjøredet lite synlig fra vegerogbebygdeområderi nærheten.Dersomman
ferdestil fots i markavil mantrolig sebruddetfranoenavdehøyereåsenei området.

Påhelt nærtholder adkomstenoppi bruddetsynlig,og manseroppstillingavbrakkerog utstyri
kantenavuttaksområdet.Fjellveggeninnei bruddeter lite synligpga.høydeforskjellogvegetasjon,
mengrushaugeri kantenav bruddet,noeoppfylling medsteinmasserogbartfjell i kryssområdetviser
at deteret steinbruddher.
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2.5 Bilder av dagens situasjon

Over:Skogsområdepå detflate områdetøstfor E16.

Over:Samsjøveien,settvestover.

Over:Dagenssteinbrudd,settmotvest.Samsjøveien ligger litt laverei terrenget,utenforvenstre
bildekant.
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Over:Steinbruddetsettmotnord.

Over:Adkomstoppi bruddetfra Samsjøveien.

Over:Utsikt fra Samsjøveien,østfor Breitjern.Steinbruddetligger skjult bakskogen,i bunnenavåsen
midt i bildet.
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3 Beskrivelse av tiltaket

3.1 Utvidelse av steinbruddet

Dagenssteinbruddharenstørrelsepåca.10 daa.Bruddeter tenktutvidetsørvestover,i ca.150-200
metersutstrekningfra dagensbruddkant.Terrenghøyden(bunnen)innei bruddetligger i dagpåca.
200moh.,og dennehøydenerbeholdtvidereinnover. Ved maksimaltuttakinnenforforeslått
regulering,vil flatabli påca.55 daa.Pådethøyestevil veggenbli ca.45 meterhøy.Denneutformes i
såkaltepaller,somhverer ca.15 meterhøyog medendybdepåca.5 meter.

Det ersattavarealtil vegetasjonsskjermsombuffersoneomkringbruddet.Buffersonenestrekkerseg
ca.50-100metermot nordogvest.Mot sørdekkerformålet"vegetasjonsskjerm"helearealetmellom
bruddkantenvedmaksuttakogdennyeadkomstvegen,samtnoearealsørfor dennyeadkomstvegen.
Arealetmellompukkverketog Breitjerner sattav til vegetasjonsskjermogmedhensynssonefor
bevaringavnaturmiljø.

3.2 Ny adkomstveg

Denomtaltenyeadkomstvegenskalgåfra Samsjøveien, ca.270meterfra E16,og framtil
pukkverket.Illustrasjonenundervisertraseen.Denførstedelenavveiener enrett strekningsomligger
i flatt terreng.Deretterstigerterrengetogdennyevegen,før deter enbrattskråningnedmot et
myrdraglike vestfor åsenhvor pukkverketligger.Veienfår et lavbrekkpåmyra.Derdelerdenseg
ogsåi to, envei somkoblersegsammenmedSamsjøveienlike vedbommen,og envegsomgåroppi
pukkverket.Adkomstvegenerprosjektertmedenkjørebreddepå9 meter.

Over: Illustrasjonenviserdennyeadkomstvegenmedturkiselinjer. Dagenssteinbruddvisessomen
grå flate i øvreoppetil høyrei flyfotoet.Bruddet er tenkteutvidetsørvestover,og maksuttaker vist
medgulelinjer i bruddetsytterkant.
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4 Konsekvensvurdering

4.1 Utvidelse av steinbruddet

Denplanlagteutvidelsenavpukkverketerenbetydelig utvidelsei forhold til dagenssituasjon.
Bruddetblir i arealfem gangersåstortsomi dag,og veggensomblir ståendeigjen vedmaksimalt
uttakeret tydelig "sår" i landskapet.

Samtidigsåerdetteet landskapsomer typisk for regionen,og såledesikke vurderesåhastor
landskapsverdi.Pukkverketliggerogsåskjermeti omgivelsene,og deter få somblir direkteberørtav
endringeni landskapsbildet.

Omfang/ utstrekning/utformingav videremasseuttak er vurderti forhold til landskapet.Deter lagt
inn enbuffersoneog ytreavgrensningavpukkverketsomgjør at viktig terrengi forhold til innsynblir
ståendeigjen.Buffersonenvil ogsåbidratil atpukkverketblir omgitt avvegetasjon,noesomdemper
detvisuellevirkningenav terrenginngrepet.

4.2 Ny adkomstveg

Dennyeadkomstvegenskjærergjennomenstortskogsområde.Vegenfølgeri storgraddagens
terreng,mendetvil værebehovfor noenskjæringer/ fyllinger. Dettegjeldersærligvedmyrdraget
vestfor pukkverket.Her blir detskjæringerfor å kommeneddenbratteskråninga,samtoppfylling
overmyra.En vegbreddepå9 metererbredereennbreddenpåSamsjøveienog deøvrigegrusvegenei
området.

Sidenmyeav adkomstvegenligger i tett skog,vil den i storgradkunbli synligpånærthold.Derden
kryssermyrdragetogdensistestrekningenfram til pukkverketliggerderimotmereksponertpågrunn
av topografiog mindrevegetasjonpådissestedene.Hervil envegmed9 metersbreddeværeen
synlig tiltak. Avbøtendetiltak blir derforviktig, for å reduseredennegativevirkningen.

4.3 Avbøtende tiltak

I planforslageterdetlagt inn enbuffersonerundtpukkverket.Det erviktig at vegetasjonogterreng
blir bevarti detteområdet,for å reduseredennegativelandskapsvirkningenav tiltaket.

I tillegg til vegetasjonomkringpukkverket,erdetviktig at detbevaresmestmulig vegetasjonog
naturlig terrengveddagensoppkjøringtil pukkverket og langsmedturstiensomgårnordovermellom
pukkverketog Breitjern.Det er i planforslagetderfor lagt inn at dagensoppkjøringtil pukkverket
stenges,og at detskaletableresenvoll mellompukkverketogturstien.
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Over:Prinsippsnittfor utformingav voll og turvegmellompukkverketog Breitjern.

Deleravpukkverkethvor manharavsluttetuttakavmasser(maksuttak)børistandsettesog
revegeteresforløpende.Dettefor at vegetasjonskal kunneetablereseginnei pukkverketsåtidlig som
mulig. Områdersomer ryddetoppog somfår et grønt pregvil bidrapositivt i forhold til
landskapsvirkningenav tiltaket.Detanbefalesspontanrevegetering.Det vil si atmantarvarepå
løsmassersomavdekkesi området,og seneretilfører dissemassepåområdersomønskesrevegetert.
Løsmasseneinneholderstedegnefrø og røtter,ogvil føretil atennaturligog stedegenvegetasjon
etablerersegraskt.

Ved byggingav dennyeadkomstvegenerdetviktig åbegrenseinngrepi sidearealetlangsvegen.En
måogsåsørgefor revegeteringavdeområdesomblir midlertidig berørti anleggsperioden.
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5 Illustrasjoner

Underogpånestesidevisesmodellillustrasjonerfor dagensog framtidig situasjon.

Over:Hele3D-modellen,settmotøst.Til høyremodell mednyveiog et utvidetpukkverkbaki bildet.

Over:Kollen medpukkverket,settmotøst.Til høyrevisesadkomstvegen,og pukkverketmed
maksimaltuttak.
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Over:Oversiktsbildesettmotnordvest.Breitjern til høyreog bebyggelsentil venstrei bildet.

Over:Utsikt fra Breitjern.Vegetasjongjør at manikkeserselvesteinbruddet,menvedmaksimalt
uttak(nederstebildet) sermanat storedeleravkollen er borte.
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6 Oppsummering og konklusjon

Et pukkverkavdennestørrelsen(planlagtutvidelse) er etbetydeligterrenginngrep.Det erderforviktig
å gjørevurderingav landskapsvirkning,og om mulig tilpassetiltaket bestmulig til omgivelsene.

Sommapukkverkligger i etdalsøkk,og dagenspukkverk er lite synlig fra bebyggelseni nærområdet.
Utvidelsenvil ogsåi storgradliggeskjult bakkollen, settfra bebyggelsen.Vegetasjoneni området
bidrar til atdetnestenbareerpåheltnærthold atpukkverketvises.Planforslagetleggeropptil engod
buffersonesomskalbidratil ådempelandskapsvirkningenav tiltaket.Frautsiktsstederpåtoppene
langsSomdalenerog vil pukkverketværesynlig,mendetantasat detteberøreret begrensetantall
personer.

Adkomstvegenvil væresynligpånærthold,ogsærlig derdenliggermedskjæring/ fylling i skrått
terrengog overmyrdraget.Bevaringavvegetasjon,og revegeteringavmidlertidig berørteområdervil
væreviktig.

Totalt settvurderespukkverketågi noenegativlandskapsvirkning,og detsammegjelderfor
adkomstvegen.For åbegrensekonsekvenseneerpukkverketetsavgrensningtilpassetomgivelsene,og
adkomstvegenfølgerterrengetsågodtsommulig.
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Sammendrag
Det er beregnet støy fra pukkverk og vei i Ringerike kommune, og vurdert de støymessige
konsekvensene av å utvide dagens pukkverk.

Beregningene viser at de støyfølsomme bygningene i området ikke får støyøkning som fører til
overskridelse av grenseverdien. Utvidelsen av pukkverket anses dermed ikke å ha noen store
negative støykonsekvenser.

1 Innledning
På oppdrag fra Somma Pukk AS har COWI AS utført konsekvensutredning for støy fra pukkverk og
vei i Ringerike kommune, nord for Hønefoss.

Planforslaget er vist i Figur 1. Det er planlagt utvidelse av dagens pukkverk, som medfører bl.a.
endringer i terrenget og i trafikktallene. Videre etableres det en ny privat adkomstvei.

Figur 1: Plankart fra reguleringsplanforslaget.

0-alternativet i denne konsekvensutredningen innebærer ikke noe drift av pukkverket, med dagens
trafikk fremskrevet til 2030.

Alternativ 1 innebærer utvidet pukkverk med ny adkomst som nevnt ovenfor og trafikk fremskrevet til
2030.
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2 Forskrifter og grenseverdier

2.1 Forurensningsforskriften
Grenseverdier for støy er gitt i Klima- og miljødepartementets Forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) , der § 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk,
grus, sand og singel.

I § 30-7 settes det grenser for bedriftens bidrag til utendørs støy ved støyfølsomme bygninger.
Grenseverdier er gjengitt i Tabell 1.

Tabell 1 Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller
beregnet som frittfeltverdi ved mest støyutsatte fasade:

Ma – Fr Kveld Ma - Fr Lørdag Søn-/
helligdager

Natt
(23 - 07)

Natt
(23 - 07)

Lden 55 dB Levening 50 dB Lden 50 dB Lden 45 dB Lnight 45 dB LAFmax 60 dB

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten
har startet opp.

Støy fra sprengninger inngår ikke i bestemmelsene i § 30-7. Her gjelder § 30-8, der det står:

"Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne
sted."

For definisjoner se avsnitt 2.2.

2.2 Retningslinje T-1442/2012
Veitrafikkstøy vurderes etter Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012). Retningslinjen er ment som grunnlag for kommuner ved planlegging
og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og angir blant annet grenseverdier for støy
på utearealer. Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2012 er gjengitt i

T-1442/2012 er i tråd med bestemmelsene i forurensningsforskriften (se avsnitt 2.1). Støygrensene til
gul sone for "øvrig industri" i T-1442/2012 er de samme som i forurensningsforskriften for pukkverk.
Resultatene for industristøyberegningene vises dermed også i form av støysoner.
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Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

› Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul støysone er en
vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang
til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

› Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB
ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i definisjonen av
Lden og Lnight i T-1442/2012. Unntak: for pukkverket blir Lden brukt som døgnmiddel for verste
døgn1.

› Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.
› Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.
› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. Krav til maksimalnivå

gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere, minst 10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23
– 07.

› LAFmax er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med
Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

› Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges
til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Med impulslyd
menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av
typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442/2012.

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
› Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som

er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap. 6 i T-1442/2012.

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå åpenbart er
dimensjonerende.

1 Det er det ene døgnet i løpet av året med aktivitet som gir høyest Lden som er dimensjonerende, dvs.
støymessig «verste døgn».

Støy-
kilde

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/
helligdager

Utendørs
støynivå i
nattperiode
n kl. 23–07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/
helligdager

Utendørs
støynivå i
nattperiode
n kl. 23–07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Øvrig
industri

Uten
impulslyd:
Lden 55 dB

Levening 50 dB

Med
impulslyd:
Lden 50 dB

Levening 45 dB

Uten impulslyd:
Lørdag: Lden 50 dB

Søndag: Levening 45 dB

Med impulslyd:
Lørdag: Lden 45 dB

Søndag: Levening 40 dB

Lnight 45 dB

LAFmax 60 dB

Uten
impulslyd:
Lden 65 dB

Levening 60 dB

Med
impulslyd:
Lden 60 dB

Levening 55 dB

Uten impulslyd:
Lørdag: Lden 60 dB

Søndag: Levening 55 dB

Med impulslyd:
Lørdag: Lden 55 dB

Søndag: Levening 50 dB

Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB
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Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål eller
etablering av ny støyende virksomhet er de samme som for gul sone fra

I T-1442/2012 er det også nevnt grenseverdier for rekreasjonsområder. Arealet rundt pukkverket er
avsatt som LNF-område i kommuneplanen, men ikke som område (friluftsområde,
rekreasjonsområde) med spesielle krav til støy. Grenseverdier for disse områder tas derfor ikke med i
vurderingen.

3 Beregningsgrunnlag

3.1 Underlag og metode
Beregning av støy fra veitrafikk er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy ved
hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 4.5. Prosjektet ble beregnet med andre ordens
refleksjoner. Det er benyttet akustisk myk mark i beregningene, unntatt på veier og på industriområdet,
der det er benyttet harde overflater. Støysoner er beregnet i 4 meters høyde. Beregningspunktene er i
5 meters avstand fra hverandre.

Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag innhentet høsten 2014, samt veigeometri for ny
privat vei datert 14.08.2015.

3.2 Veitrafikktall
Veitrafikktall for E16 er hentet fra Statens Vegvesens nasjonale vegdatabank NVDB og fremskrevet
med antatt 2% årlig trafikkøkning til 2030. Veitrafikktall for de øvrige veiene er tatt fra rapporten
Trafikkanalyse Somma pukkverk2. Tallene benyttet i beregningene er vist i Tabell 3. For 0-alternativet
ble trafikken fra/til pukkverket trukket, da det forutsettes at det ikke er noe videre drift i 0-alternativet.

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge kjøretøy. Imidlertid
forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For
eksempel gir en fordobling/halvering av trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.

For beregning av ekvivalentnivåer for forskjellige perioder av døgnet er det nødvendig med
tidsfordeling av trafikken. Det er benyttet typisk tidsfordeling for riksveier iht. M-1283 for E16, og typisk
fordeling for byveier for de andre veiene.

Det er tatt hensyn til veienes helningsgradient i støyberegningene.

2 COWI AS, 06.10.2015
3 M-128: veilederen til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
T-1442/2012
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Tabell 3 Veitrafikktall fra trafikkrapport benyttet i beregningene

Vei ÅDT dagens ÅDT 0-alt ÅDT alt 1 Andel tunge
kjøretøy 0-

alt og
dagens

Andel
tunge

kjøretøy
alt. 1

Hastighet

Samsjøveien (ytterst) 350 340 400 8 % 4

(dagens), 5 %
(0-alt)

15 % 50 km/t

Samsjøveien (rest) 350 340 250 8 % 5

(dagens), 5 %
(0-alt)

5 % 6 50 km/t

Hyttetrafikk nord for
pukkverket

25 25 25 5 % 5 % 50 km/t

Ny privat adkomstvei
(ytterst)

- - 150 - 35 % 50 km/t

Ny privat adkomstvei (etter
skytebanen)

- - 100 - 50 % 50 km/t

E16 3 800 5 220 5 220 7 13 % 13 % 80 km/t

3.3 Støyemisjon fra pukkverket og driftstider
Støy fra pukkverket er blitt beregnet basert på emisjonsverdier fra erfaring og litteratur. Informasjon
om benyttet utstyr og driftstider er levert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver oppgir driftstider fra 07-19 for alle kildene i pukkverket. Vi estimerer at fylling av
grovknuser og finknuser skjer omtrent 300 ganger om dagen hver, og tar 10s hver.

Benyttete lydeffektnivåer8 for støykildene i området vises i tabell 4.

4 Basert på antagelsen at all trafikk (350 ÅDT) unntatt de til pukkverket (10 ÅDT) har en
tungtrafikkandel på 5%
5 Basert på antagelsen at all trafikk (350 ÅDT) unntatt de til pukkverket (10 ÅDT) har en
tungtrafikkandel på 5%
6 Konservativt erfaringstall fra tilsvarende veier
7 Trafikkendring grunnet det nye alternativet anses å ikke gi relevant endring for E16 og er dermed
ikke tatt med
8 Tabellen viser A-veide verdier som oversikt. Benyttete spektrale verdier kan leveres etter ønske.
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Tabell 4 Lydeffektnivå LwA for benyttete støykilder, alle verdier gitt i dB. Verdiene gjelder for intervallene med
støyende aktivitet.

Typ lydkilde LwA Antatt tidsbruk per døgn

Finknuser 116 12 timer (dagtid)

Grovknuser 118 12 timer (dagtid)

Finknuser fylles av hjullaster 124 300 x 10s (i dagtid)

Grovknuser fylles av gravemaskin 116 300 x 10s (i dagtid)

Gravemaskin 106 12 timer (dagtid)

Pigghammer 122 12 timer (dagtid)

Borerigg 116 12 timer (dagtid)

Pigghammer vurderes å generere impulslyd av typen «highly impulsive sound» med mer enn
10 hendelser pr. time. Denne aktiviteten har dermed 5 dB lavere grense. Imidlertid vurderes ingen av
de andre kildene å ha støy av denne typen, heller ikke fylling av grovknuser eller finknuser. Da
oppdragsgiveren oppgir at alle kildene er aktive til sammen, brukes den 5 dB lavere grenseverdien for
helheten av alle industrikildene i bedriften.

Rangering av lastebiler på bedriftsområdet anes å være støymessig neglisjerbart. Kjørende lastebiler
på tilfartsveiene tas derimot med (se avsnitt 4.1). COWI er ikke kjent med at det er andre støykilder
enn de nevnte på bedriftsområdet.

4 Resultat og konsekvenser
Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader for 0-alternativet og alternativ 1,
i tillegg til dagens situasjon. Det er som utgangspunkt beregnet og vist Lden. Resultatene er gjengitt i
støysonekart i vedlegg.

Følgende beregninger er vist i tegninger i vedlegg:

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, dagens situasjon, uten støytiltak
› Tegning X002: Støynivå Lden fra industri, dagens situasjon, uten støytiltak
› Tegning X003: Støynivå Lden fra veitrafikk, 0-alternativet, uten støytiltak
› Tegning X004: Støynivå Lden fra veitrafikk, alternativ 1, uten støytiltak
› Tegning X005: Støynivå Lden fra industri, alternativ 1, uten støytiltak

Driftstid av steinbruddet er på dagen (07-19) og kun på ukedager, derfor ble det ikke beregnet
ekvivalent støynivå for kveldstid (Levening) og nattetid (Lnight) og maksimalt støynivå på nattetid (LpAFmax)
fra pukkverket.
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Statistisk maksimalt støynivå L5AF fra veitrafikk estimeres heller ikke å være relevant og er derfor ikke
blitt beregnet, da kravet kun gjelder for nattetid, mens tungtrafikken fra pukkverket kun kjører på
dagtid.

4.1 Veitrafikkstøy

Dagens situasjon
Resultatene for beregningene av Lden for dagens situasjon (se tegning X001) viser at støynivå fra
veitrafikk kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16.
Overskridelsene skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket.

0-alternativ
Resultatene for beregningene av Lden for 0-alternativet (se tegning X003) viser at støynivå fra veitrafikk
kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. Overskridelsene
skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket. Støynivå ved E16 er 1-2 dB høyere enn i
dagens situasjon.

Alternativ 1
Resultatene for beregningene av Lden for alternativ 1 (se tegning X004) viser at støynivå fra veitrafikk
kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. Overskridelsene
skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket.

Konsekvensen av veitrafikkstøy for alternativ 1 sammenlignet med 0-alternativet er neglisjerbar.

4.2 Støy fra pukkverk

Dagens situasjon
Resultatene for beregningene av Lden for dagens situasjon (se tegning X002) viser at støynivå fra
pukkverket ikke overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger i nærområdet. Én
fritidsbolig ligger i gul støysone.

0-alternativ
Det er ikke planlagt drift av pukkverket i 0-alternativet og derfor ikke beregnet støy for det.

Alternativ 1
Resultatene for beregningene av Lden for alternativ 1 (se tegning X005) viser at støynivå fra pukkverket
ikke overskrider grenseverdien ved støyfølsomme bygninger i nærområdet.

Konsekvensen av støy fra pukkverket for alternativ 1 sammenlignet med dagens situasjon er at
fritidsboligen som i dagens situasjon ligger i gul støysone ikke vil gjøre det i alternativ 1. Støyen
skjermes noe bedre mot nord enn i dagens situasjon, dette bidrar til noe lavere støynivå for
fritidsboligene.

Konsekvensen av støy fra pukkverket for alternativ 1 sammenlignet med 0-alternativet er at støyen
øker, men ikke overskrider grenseverdien.
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4.3 Eventuelle senere utredninger
Det er en rekke med forhold som vil kunne føre til at støyrapporten må utvides.

› Det er kun tatt med støykilder med driftstider som oppdragsgiver oppga, med lydeffektnivåer fra
erfaring og litteratur. Dersom dette endres (nye kilder eller driftstider) vil man måtte beregne
støyen igjen. Dersom man da har lydnivå nær grenseverdien, anbefales det at man tar
nærmålinger fra bedriften som grunnlag.

› COWI er per i dag ikke kjent med at det er avsatt spesielle områder (rekreasjonsområde etc.)
med støykrav, kun LNF-område som ikke automatisk får krav for støy. Dersom dette endres bør
støy og ev. tiltak for områdene utredes.

5 Vedlegg

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, dagens situasjon, uten støytiltak
› Tegning X002: Støynivå Lden fra industri, dagens situasjon, uten støytiltak
› Tegning X003: Støynivå Lden fra veitrafikk, 0-alternativet, uten støytiltak
› Tegning X004: Støynivå Lden fra veitrafikk, alternativ 1, uten støytiltak
› Tegning X005: Støynivå Lden fra industri, alternativ 1, uten støytiltak
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Somma Pukkverk

Støysituasjon uten tiltak, det vises høyeste nivå uansett etasje

Veitrafikkstøy, dagens

Utendørs støynivå Lden i 2015

Støysone-høyde: 4m
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1 Innledning

I forbindelse med reguleringsplan for Somma Pukkverk i Ringerike kommune, gir
dette memoet en forenklet vurdering av rystelser som kan forventes i nærmeste
boliger.

Vurderinger er basert på to salverapporter datert henholdsvis 27.11.14 og
06.08.15.

2 Sammendrag

Beregninger viser at det bør registreres toppverdier av frekvensveid
svingehastighet, Vf, under 4 mm/s på nærmeste boliger. Det gjøres oppmerksom
på at beregningene er basert på erfaringsdata fra mange prosjekter og derfor
legges det inn en usikkerhetsmargin. Det anbefales å utføre vibrasjonsmåling for å
ha en bedre kontroll over vibrasjoner fra pukkverket.

Grenseverdier for vibrasjoner avhengig av ulike faktorer, nemlig tilstanden på
byggverket, grunnforhold der byggverket står, hovedmateriale i byggverket, type og
utforming av byggverk, avstand til vibrasjonskilden og type vibrasjonskilde. Derfor
anbefales det å uftører bygningsbesiktigelse på nærmeste byggverk med hensyn til
å sette grenseverdier for vibrasjoner. Besiktigelsen vil også dokumentere tilstand
på nærmeste hus, før videre drift slik at det skal kunne skilles eksisterende skader
fra skader som kan oppstå som resultat av anleggsarbeidene.

Selv om det ikke er satt en grenseverdi på nærmeste boliger, er beregnet
svingehastighet, Vf, langt under foreløpig grenseverdi.

3 Grenseverdier ved sprenging og anleggsarbeid

Som restriksjoner for anleggsarbeidet, for å unngå skade på byggverk, anbefales
det å benytte fastsatte grenseverdier for toppverdien av vibrasjoner angitt som
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vertikal svingehastighet i millimeter per sekund (Vf). Veiledende grenseverdier
beregnes ut fra NS 81411.

Grenseverdiene settes for å unngå mulige skader, det vil si, NS 8141 omfatter kun
risiko for rene vibrasjonsskader og ikke skader fra deformasjoner/setninger i
grunnen. Hvis bygningene har ulike fundamenteringsforhold, bør måleutstyr
plasseres slik at de ulike forholdene dekkes.

For alle typer byggverk gjelder en grenseverdi for toppverdi av frekvensveid
svingehastighet i vertikal retning på byggverkets fundament eller grunnmur (Vf).

Grenseverdiene er avhengig av følgende faktorer

› Type og utforming av byggverk

› Hovedmateriale i byggverket

› Tilstanden på byggverket

› Grunnforhold der byggverket står

› Type vibrasjonskilde (sprengning, spunting og peling, osv.)

› Avstand til vibrasjonskilden

Tabell 1 viser foreløpig grenseverdien for sprengninger for nærmeste boliger.
Beregningene er basert på: berggrunn består i hovedsak av morenedekke av
varierende mektighet og områder som er uten løsmassedekke2, nærmeste boliger
ligger på ca. 350 m fra pukkverket (se Figur 1), og i pukkverket sprenges det få
ganger årlig. Det gjøres oppmerksom at grenseverdien kan bli endret som følge av
resultater fra tilstandsregistreringen.

Tabell 1 Restriksjoner for rystelser basert på NS 8141, for boliger

Type anleggsarbeidet Foreløpig grenseverdi,Vf

Sprengning 20 mm/s

1 NS 8141 "Vibrasjoner og støt. Veiledende grenseverdier for bygge- og
anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk"
2 Viser til berggrunn N250 som ligger i http://geo.ngu.no/kart/
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4 Skader - Vurdering for nærmeste boliger

Det viser seg at yttergrensen for sluttsituasjonen ligger over 350 m fra nærmeste
boligbebyggelse, se Figur 1.

Figur 1 Oversiktskart pukkverkt og nærmeste boliger

Fra et geoteknisk perspektiv er det i hovedsak to "mekanismer” som indirekte kan
føre til skader på nærmeste nabokonstruksjoner:

› Skader på konstruksjoner / fundamentert på løsmasser, som følge av
endringer i grunnvannstanden.

› Skader på konstruksjoner grunnet rystelser og vibrasjoner

Generelt vannstrømning i grunnen forårsaket av potensialforskjell kan for gitte
tilfeller innvirke negativ på stabiliteten og bæreevnen til konstruksjoner. COWI ble
informert at en nær nabo til pukkverket har borrevann. Eventuelle skader på grunn
av grunnvannstand må undersøkes nærmere.
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NS 8141 anbefaler minste avstand for bygningsbesiktigelse avhengig av byggets
fundamentering. Tabell 2 viser minste avstand anbefalt iht. NS 8141.

Tabell 2 Minste avstand anbefalt for bygningsbesiktigelse

Bygg fundamentert på Avstand fra vibrasjonskilde

Berg 50 m

Løsmasser 100 m

Anbefaling for besiktigelse inntil 100 m er fordi vibrasjoner avtar rask med økende
avstand. Det kan i ekstreme tilfeller bli overskredet grenseverdiene. På grunn av at
nærmeste boliger ligger langt unna nåværende pukkverk er det et stor
sannsynlighet for at sprengningene i pukkverket ikke genererer bygningsskader.

Tabell 3 viser sammendrag av beregninger for toppverdier av frekvensveid
svingehastighet, Vf, på nærmeste boliger til pukkverket. Beregningene er basert på
to salverapporter som tilsvarer sprenginger i år. Selv om det ikke er satt en
grenseverdi på nærmeste boliger, er beregnede resultatene langt under foreløpig
grenseverdien.

Tabell 3 Sammendrag av beregninger for toppverdier av frekvensveid svingehastighet

Sprengingsdato Maks land. /
intervall Kg

Type tenner Antall
tennere

Beregnede
Vf, mm/s

06.08.2015 36 Nonel 95 3,1

27.11.2015 44 Nonel 170 3,8

Det gjøres oppmerksom at beregningene er basert på erfaringsdata fra mange
prosjekter og derfor legges det inn en usikkerhetsmargin. Det anbefales å utføre
vibrasjonsmåling for å ha en bedre kontroll over vibrasjoner fra pukkverket.
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Figur1: Oversiktskartoverplanområdet
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1. B��g��nn f�� �l�n�n
Bakgrunnenfor planener utvidelseavet eksisterendegrustak,Sommapukkverk.Formåletmed
registreringenvarå avklareom det fantesautomatiskfredetekulturminneri konflikt medplanen
for området.

2. D�lt����� �g tids���
Denarkeologiskeregistreringenble gjennomførtden03.09.2015til 14.09.2015avTerje
EnerstvedtogMarte Lie.

Detble totalt brukt 105timer påprosjektet,hvorav 64 timer er i felt, inkludertkjøring.

3. O��åd�t
Planområdetomfatter et områdepåca.535daavedSomma,i Ringerikekommune(sefigur 1).

Planområdetbeståravet størreutmarksområdemedstor variasjoni topografi.Densørøstlige
delenavplanområdeter enåpenog flat furumo.Pådeleravområdetgårdet bilvei inn til
bebyggelseogennedlagtskytebane.Eldrehjulsporetter hogstmaskinerer synligpåstoredelerav
furumoen.Denmidtre delenavplanområdeter forholdsviskupertmednoebergsynligpå
markoverflaten.Ellerser skogbunnenforholdsvisfuktig medenbekksomrennermidt i
planområdet.Dennordvestligedelenavplanområdeter veldigkupertogdominertavto høyder
somliggerrett sørogsørvestfor eksisterendepukkverk.Mellomhøydeneer det fuktigepartier
meden bekksomrenneri en ravinedalsørvestfor høydene.Langsdenøstligegrenseav
planområdetgårdet enbilvei (Samsjøveien)somblant annetgårinn til SommaPukkverk.Østfor
veienrennerelvenSomma(sefigur 2).

Vegetasjonenbestårhovedsakeligavfuruskogi densørvestligedelen.Denmidtre ognordøstlige
delenbeståravblandetskogavfuru, granogløvtrær (sefigur 3, 4 og5).

Sørfor planområdeter det registrertflere gravfelt (ID43283,81431,71089,71088og81432).Det
nærmesteliggerca.120meter fra plangrensa(ID43283).Dette gravfeltetble kontrollregistrert,
dadet mangletgeometrifor hverenkeltgravhaug,og fordi det liggersåpassnærmeplanområdet.
Gravfeltetbeståravni storegravhaugermedtydelig fotgrøft, og liggerlangskantenavenbrink
medhellingmot dyrketmarki sør.Stortsett allegravhaugenehar synligplyndringsgroppå
toppen.Nordfor planområdeter det registrertenbygdeborg(ID53027)(sefigur 6 og22).
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Figur2: Oversiktskartoverområdet.
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Figur3: Sørvestligdelavplanområdet,bildet er tatt mot sørvest.

Figur4: Midtre del avplanområdet,bildet er tatt mot øst.
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Figur5: Hogstfelti nordligdelavplanområdet,bildet er tatt mot sørøst.

Figur6: Skjermdumpfra kulturminnedatabasenAskeladden.
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4. Gå�dshist��i�
GårdenSomdalenblir nevntavO.Ryghi NorskeGaardnavne. NavnetSomdalenbetyr Sommas
dalføre,hvornavnetSomatrolig kommerfra navnetSamsjøen.Gårdener nevnt førstegangi
skriftligekilder i 1528.

5. R�gist���ing�ns f��lø� �g ��s�lt�t��
Registreringsmetodeninnebarå overflatebefareområdet, det vil siå gåoverområdettil fots for å
seetter synligekulturminner.

5.1 A�t���tis� f��d�t� ��lt���inn��

5.1.1 K�llg�����

Detble underregistreringenavplanområdetfunnet to kullgroper.Kullgropnr. 1 (ID214241)
liggerakkuratinnenforplangrensaogkullgropnr. 2 (ID214242)liggerca.7 meter utenfor
plangrensa.Beggekullgropeneliggerveddenmidtre delenavplanområdet(sefigur 7).

Etprøveprosjektknyttet til delegasjonavmidlertidigmyndighetetter Kulturminneloven§8,
første,andreogfjerde ledd,gir fylkeskommunentillatelsetil å gjennomføreen forenklet
utgravning.Kriterieneer at det er et vanligforekommendekulturminneavtype; ildsted,
kokegrop,fyllskifte/nedgravningogdyrkningsspor.I tilleggmådet værefunnet et begrensetantall
kulturminner,fem stykkeller færre.Utgravningenmå kunnegjennomføresinnenforbudsjettets
rammer.

Etterat registreringenvaravsluttetogdet ikkevar funnet flere automatiskfredetekulturminner
ble det vedtatt å gjennomføreen forenkletutgravningavkullgrop1 (ID214241).Av
utgravningsmetodeble det valgtå graveut enkvadrant avkullgropa.Dette gjøresfor å påvise
oppbygning/konstruksjon,avdekkeflere bruksfaser,samtfor å ta ut kullprøver.Utvalgte
kullprøverblir sendttil treartsbestemmelseogdatering(sefigur9 til 18).
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Figur7: Oversiktskartoverkullgroper.
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K�llg��� 1, ID214241
Sirkulærstor kullgropmedtydeligvoll rundt. Ligger mot en skråningi sør.Åpengranskog,en stor
grani sørendenavgropa.Undersøkelsenavgropaviseret ca.40cmtykt kullagmidt i gropa,med
et 20cmtykt kullagundertorva i vollen.Detvar ikkemuligå seflere bruksfaseri profilen (sefigur
7 til 18).
Mål: Ytremål:5 m. Toppvoll: 1,6m. Indremål:1,9 m. Bunnplan:1,1x 1 m. Dybde:70cm.

Figur8: Kullgrop1, ID214241.Bildeter tatt mot vest.

Figur9: Kullgrop1, ID214241.Milebunnen.Bildeter tatt mot øst-sørøst.
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Figur10:Kullgrop1, ID214241.Milebunnen.Bildeter tatt mot sør-sørvest.

Figur11:Kullgrop1, ID214241.Profil.Bildeter tatt mot vest.
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Figur12:Kullgrop1, ID214241.Profil.Bildeter tatt mot sør-sørvest.

Figur13:Kullgrop1, ID214241.Profil,medmilebunnentil høyrepå bildet.Bildeter tatt mot sør-sørvest.
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Figur14:Kullgrop1, ID214241.Profil,midtre del avvollen.Bildeter tatt mot sør-sørvest.

Figur15:Kullgrop1, ID214241.Profil,ytterkantavvollen.Bildeter tatt mot sør-sørvest.
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Figur16:Plantegningavkullgrop1 (ID214241),tegningener i størrelse1:20.
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Figur17:Plantegningavkullgrop1 (ID214241),med milebunnen.Tegningener i størrelse1:20.
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Figur18:Profiltegningavkullgrop1 (ID214241),tegningener i størrelse1:20.
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K�llg��� 2, ID214242
Sirkulærstor kullgropmedtydeligvoll rundt. Ligger i åpengranskog,oghalvtdekketavfelte trær
oggreiner.Skogbunnenvarsværtfuktig,ogbunnenavkullgropavar fylt medvann.Omtrent20
cmkulllagunder10-20cmmedfuktig humusmasse(sefigur 7 og19).
Mål: Ytremål:3,8m. Toppvoll: 2,2m. Indremål:1,6m. Bunnplan:0,9m. Dybde:0,7m.

Figur19:Kullgrop2, ID214242.Bildeter tatt mot nord-nordøst.
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5.2 Ann�t

I tilleggtil deautomatiskfredetekulturminneneble det funnet flere kulturminnerfra nyeretid.

Figur20:Oversiktskartovermuligskyttergrav.
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Figur21:Oversiktskartovergrenserøys(ID214259), skådamogmurer(ID214264).
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Figur22:Oversiktskartoverhaug,ID214244.
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5.2.1 H��g, ID214244

UnderkontrollregistreringavgravfeltID
43283ble det funnet en haugmellom
det registrertegravfeltetog jordet sør
for gravfeltet.Haugener sirkulærmed
antydningaven fotgrøft. Detvar ikke
noetegntil plyndringsgroppåtoppen.
Liggeri enskråningmot sør,medlett
gran-ogløvskog.Stikkmedjordborr viste
sandholdigjord i haugen.Den
sandholdigeundergrunnenvar lyserei
haugenennutenfor (sefigur 22og23).
Mål: ytre mål:8 m øst– vest,10m nord
– sør.Høyde:1 m.

5.2.2 M�lig s�ytt��g���

Enstørrenedgravningble funnet i den
sørligedelenavplanområdet.Dener
trolig fra nyeretid, ogkanværeen
skyttergrav.Dener 1,45meter dyp,og
er 6 meter langog4 meter bred.
Nedgravningener i tilleggutvidet i det
enehjørnetmed2 x2 meter.Vollen
rundt nedgravingenbeståravmindre
stein(sefigur 20og24).

5.2.3 G��ns��øys, ID214259

Mindre konsentrasjonavsteinsom
liggerpåberg,tilgroddmedmoseog
lyng.Størrelsenpåsteinenevarierer
mellom10cmtil 30cm,ogstørrelsenpå
røysaer ca.50x 50cm.Utfra størrelsen
ogbeliggenheter det trolig en
grenserøys.Darøysaikkeliggerlangs
dagensgrenselinjersamtat dener
veldigtilgrodd kantyde påat dener
forholdsvisgammel(sefigur 21og25).

Figur23:Haugrett sørfor gravfeltID43282,bildet er tatt mot sør.

Figur24: Muligskyttergrav,bildet er tatt mot nord.

Figur25:Grenserøys,bildet er tatt mot nord.
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5.2.4 M�lig d��ning �g s�åd�����

M�lig d��ning, ID214264-1
Kraftigesteinfundamentsomliggerpå
hversideavelva.Mulig demningi
forbindelsemedtømmerfløting.
Forsterketmedjernbeslagogdelvis
overgroddavmose.Steinenei
konstruksjonener avvarierende
størrelse.I tillegger det antydningaven
mur lengrenedpåøstsidenavelvenfra
demningen.Områdeter i hovedsak
pregetavåpengran-og løvskog(sefigur
21 og26).
Mål: Bredde:2, 5 m. Høyde:2,5m.

��åd��, ID214264-2
Kraftigesteinfundamentsomligger
strategiskplassertlangselva,en
skådam.Tidvisovergroddavmose.
Steinenei konstruksjonener av
varierendestørrelse.Områdetrundt er
pregetavåpengran-og løvskog(sefigur
21 og27).
Mål: Bredde:2, 5 m. Høyde:2,5m.

M�lig s�åd�� �ll�� b��f�nd���nt, ID
214264-3
Kraftigesteinfundament,noeødelagt.
Kanværeendel avfundamentettil
broenrett ovenfor,kanogsåværeen
eldreskådam.Øvredel knyttet oppmot
en mulignyerekonstruksjonavbetong.
Sterktovergroddavmose,ogav
uregelmessigform. Steinenei
konstruksjonener avvarierende
størrelse.Områdetrundt er pregetav
gran-og løvskog,somer tettere opp
langsbroen(sefigur 21og28).
Mål: Bredde:2, 5 m. Høyde:2,5m.

Figur26:Mulig demning,bildet er tatt mot øst.

Figur27:Skådam,bildet er tatt mot sør.

Figur28: Muligskådam,bildet er tatt mot S/SV.
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6. K�n�l�sj�n
Kullgropene(ID214241og214242)somer registrerti områdeter alleautomatiskfredete
kulturminneri henholdtil §4 i kulturminneloven.Automatiskfredetekulturminnerharen
sikringssonepå5 meter.Etterdelegasjonavmidlertidig myndighetetter Kulturminneloven§8,
første,andreogfjerde ledd,har fylkeskommunengjennomførten forenkletutgravningav
kullgropID214241,hvor§9er oppfylt i planområdet for Sommapukkverk.Vedtakom frigivelse
gjøresi forbindelsemedoffentlig ettersynavreguleringsplanen.

Dersomeventuellekulturminnerblir avdekketunderutbyggingi planområdet,måarbeidet
stansesog funnet rapporterestil vedkommendemyndighet, i henholdtil kulturminnelovens§8
annetledd.

DRAMMEN21.09.2015

.................................................................
Feltleder
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7. V�dl�gg

7.1 F�t�list�

N� B�s��i��ls� R�tning D�t�/sign

IMGP1255 Sørvestligdel avplanområdet SØ 3/9-TEN
IMGP1256 Sørvestligdel avplanområdet SV 3/9-TEN
IMGP1257 Sørvestligdel avplanområdet SV 3/9-TEN
IMGP1258 Sørvestligdel avplanområdet NØ 3/9-TEN
IMGP1259 Mulig skyttergrav N 3/9-TEN
IMGP1260 Mulig skyttergrav SV 3/9-TEN
IMGP1261 Sørvestligdel avplanområdet SV 4/9-TEN
IMGP1262 Sørvestligdel avplanområdet NV 4/9-TEN
IMGP1263 Midtre delavplanområdet S 4/9-TEN
IMGP1264 Midtre delavplanområdet SV 4/9-TEN
IMGP1265 Midtre delavplanområdet S 4/9-TEN
IMGP1266 Haugrett sørfor gravfeltID43283 S 7/9-TEN
IMGP1267 Haugrett sørfor gravfeltID43283 Ø 7/9-TEN
IMGP1268 Haugrett sørfor gravfeltID43283 N 7/9-TEN
IMGP1269 Haugrett sørfor gravfeltID43283 V 7/9-TEN
IMGP1270 Haugrett sørfor gravfeltID43283 SV 7/9-TEN
IMGP1271 Haugrett sørfor gravfeltID43283 SV 7/9-TEN
IMGP1272 Haugrett sørfor gravfeltID43283 S/SØ 7/9-TEN
IMGP1273 Myr nord i planområdet NV 8/9-TEN
IMGP1274 Myr nord i planområdet SV 8/9-TEN
IMGP1275 Midtre delavplanområdet Ø 8/9-TEN
IMGP1276 Midtre delavplanområdet SV 8/9-TEN
IMGP1277 Nordligdel avplanområdet,ravinelandskap Ø 9/9-TEN
IMGP1278 Nordligdel avplanområdet,ravinelandskap NØ 9/9-TEN
IMGP1279 Nordligdel avplanområdet,ravinelandskap NV 9/9-TEN
IMGP1280 Nordligdel avplanområdet S 9/9-TEN
IMGP1281 Sommapukkverk Ø 9/9-TEN
IMGP1282 Myr vedpukkverk N 9/9-TEN
IMGP1283 Somdalskollenhvordet er registrerten bygdeborg

(ID53027)
V 9/9-TEN

IMGP1284 Hogstfelti nordligdel avplanområdet SØ 9/9-TEN
IMGP1285 Mulig demning Ø 10/9-TEN
IMGP1286 Mulig demning Ø 10/9-TEN
IMGP1287 Mulig demning Ø 10/9-TEN
IMGP1288 Mulig demning Ø 10/9-TEN
IMGP1289 Oppbygdmur nedenformuligdemning S 10/9-TEN
IMGP1290 Mulig demning NØ 10/9-TEN
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IMGP1291 Skådam Ø 10/9-TEN
IMGP1292 Skådam S 10/9-TEN
IMGP1293 Skådam N 10/9-TEN
IMGP1294 Mulig skådam S/SV 10/9-TEN
IMGP1295 Grenserøys N 10/9-TEN
IMGP1296 Nordligdel avplanområdet S/SV 10/9-TEN
D�C00991 GravfeltID43283 N 8/9-ML
D�C00992 GravfeltID43283 N 8/9-ML
D�C00993 GravfeltID43283 N 8/9-ML
D�C00994 GravfeltID43283 NV 8/9-ML
D�C00995 GravfeltID43283 N 8/9-ML
D�C00996 GravfeltID43283 NØ 8/9-ML
D�C00997 GravfeltID43283 N 8/9-ML
D�C00998 Kullgrop1, ID214241 N 8/9-ML
D�C00999 Kullgrop1, ID214241 S 8/9-ML
D�C01000 Kullgrop1, ID214241 V 8/9-ML
D�C01001 Kullgrop1, ID214241 Ø 8/9-ML
D�C01011 Kullgrop1, ID214241, milebunn V 14/9-TEN
D�C01012 Kullgrop1, ID214241, milebunn V/NV 14/9-TEN
D�C01013 Kullgrop1, ID214241, milebunn S/SV 14/9-TEN
D�C01014 Kullgrop1, ID214241, milebunn S/SV 14/9-TEN
D�C01015 Kullgrop1, ID214241, milebunn V/NV 14/9-TEN
D�C01016 Kullgrop1, ID214241, milebunn Ø/SØ 14/9-TEN
D�C01017 Kullgrop1, ID214241, profil V 14/9-TEN
D�C01018 Kullgrop1, ID214241,profil V 14/9-TEN
D�C01019 Kullgrop1, ID214241,profil V/NV 14/9-TEN
D�C01020 Kullgrop1, ID214241,profil V/NV 14/9-TEN
D�C01021 Kullgrop1, ID214241,profil S/SV 14/9-TEN
D�C01022 Kullgrop1, ID214241,profil S/SV 14/9-TEN
D�C01023 Kullgrop1, ID214241,profil S/SV 14/9-TEN
D�C01024 Kullgrop1, ID214241,profil S/SV 14/9-TEN
D�C01025 Kullgrop1, ID214241,profil S/SV 14/9-TEN
D�C01026 Kullgrop1, ID214241,profil S/SV 14/9-TEN
D�C01027 Kullgrop1, ID214241,profil S/SV 14/9-TEN
D�C01028 Kullgrop2, ID214242 S 14/9-TEN
D�C01029 Kullgrop2, ID214242 S 14/9-TEN
D�C01030 Kullgrop2, ID214242 N 14/9-TEN
D�C01031 Kullgrop2, ID214242 S 14/9-TEN
D�C01032 Kullgrop2, ID214242 N/NØ 14/9-TEN
D�C01033 Kullgrop2, ID214242 Ø 14/9-TEN
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Sammendrag 

I forbindelse med detaljregulering av Somma pukkverk i Ringerike kommune er det gjennomført en 
risiko- og sårbarhetsanalyse. 

ROS-analysen har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør 
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt). 

Oppsummering av identifiserte hendelser fordelt på tema og risikovurdering kan gjøres på følgende 
måte: 

Tema: Risikovurdering: 
Sårbar fauna/fisk (10) Høy risiko 

Fare for akutt forurensning (37) Høy risiko 

Radongass (6) Middels risiko 

Vannforsyning (20) Middels risiko 

Park/rekreasjonsområde (24) Middels risiko 

Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) (41) Middels risiko 

Ulykke i av-/påkjørsler (44) Middels risiko 

Ulykke med gående/syklende (45) Middels risiko 

Masseras/-skred (1) Lav risiko 

Sårbar flora (9) Lav risiko 

Kraftforsyning (19) Lav risiko 

Ulykke ved anleggsgjennomføring (46) Lav risiko 

Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. (51) Lav risiko 

 
De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen 
kan gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses 
uegnet for den planlagte utbyggingen. 

 
Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 
ROS-analysen viser, f.eks. grunnforurensning, støy og luftforurensning.  
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1 Innledning 

Somma pukkverk er et eksisterende masseuttak i drift som ligger ca. 20 km nord for Hønefoss i 
Ringerike kommune, nærmere bestemt i Somdalen, øst for E16. 

Somdalen strekker seg fra bebyggelsen ved krysset Samsjøveien x E16, og nordøstover mot 
Samsjøen. Planområdet ligger på nordsiden av Samsjøveien, og omfatter areal til utvidelse av 
eksisterende pukkverk samt areal til etablering av ny tilførselsvei. Masseuttaket ligger ca. 3 km fra 
E16, i en åsrygg sørvest for vannet Breitjern. 

Pukkverket har i dag adkomst fra Samsjøveien, som er en lokalveg som knytter området ved 
Samsjøen til E16. Samsjøveien er privat bomveg fra etter boligbebyggelsen og videre innover mot 
Samsjøen. Masseuttaket ligger ovenfor bommen. 

Området er preget av skogs- og landbruksområder med spredt boligbebyggelse. I området er det areal 
til skogsdrift, landbruk, masseuttak, samt små foretak knyttet til bl.a. vedproduksjon. Skogsområdene 
er frilufts- og turområder med et nett av turveier og skiløyper. Det ligger en nedlagt skytebane nord for 
Samsjøveien, og en ny skytebane ligger nord for den nedlagte banen. 

Hensikten med planarbeidet er å regulere området for en utvidelse av masseuttaket og sikre 
forsvarlige trafikk- og adkomstforhold samt ivareta hensynet til omkringliggende skogs- og 
landbruksområder. 

Planområdet er på ca. 280 daa. 

 

Figur 1 Plankart til foreliggende planforslag. Ukjent målestokk. 
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2 Metode 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i 
Veileder i bruk av kommunale Risiko- og Sårbarhetsanalyser (2003, Direktoratet for sivilt beredskap) 
og Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet (2008, rev. utgave 
desember 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Sjekklisten som er benyttet i 
analysen er utformet med basis vedlegg til veileder for GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging, 
Vestlands-prosjektet (2005, Statens kartverk/DSB), og er spesielt tilpasset dette prosjektet. Analysen 
tar utgangspunkt i foreliggende forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Somma 
pukkverk og tilhørende dokumenter. Planprogrammet til reguleringsarbeidet, fastsatt av 
formannskapet i Ringerike kommune 17.6.2014 (sak 123/14) beskriver fremgangsmåten for ROS-
analysen. 

Mulige uønskede hendelser sorteres ut i fra en generell/teoretisk vurdering av hendelser som direkte 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, 
men som ikke er til stede i planområdet eller i planen, kvitteres ut i kolonnen "Aktuelt?" og 
kommenteres kun unntaksvis. 

2.1 Vurdering av sannsynlighet 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

Begrep Frekvens 

Lite sannsynlig (1) Mindre enn en gang i løpet av 50 år. 
(Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 
det er en teoretisk sjanse.) 

Mindre sannsynlig (2) Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 
(Kan skje (ikke usannsynlig).) 

Sannsynlig (3) Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 
(Kan skje av og til; periodisk hendelse.) 

Meget sannsynlig (4) Mer enn en gang i løpet av ett år. 
(Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.) 

Tabell 1 Sannsynlighetsvurdering. 

2.2 Vurdering av konsekvenser 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i følgende kategorier: 

Begrep A: Liv/Helse B: Miljø C: Materielle verdier / Økonomisk 
tap 

Ufarlig (1) Ingen 
personskade 

Ingen skade Midlertidig driftsstans, kun mindre 
forsinkelser, ikke behov for 
reservesystemer. 

En viss fare (2) Få og små 
personskader 

Mindre skader, lokale 
skader 

Midlertidig driftsstans, mindre lokale 
skader dersom det ikke finnes 
reservesystemer/ alternativer. 
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Kritisk (3) Personskader Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år 

Driftsstans i flere døgn. 

Farlig (4) Alvorlige skadde 
og dødsfall (en 
person) 

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år 

Driftsstans over lengre tid, andre 
avhengige systemer rammes 
midlertidig. 

Katastrofalt (5) Flere døde Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade 

Permanent driftstans, avhengige 
systemer settes permanent ut av 
drift. 

Tabell 2 Konsekvensvurdering. 

2.3 Gradering av risiko 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 3 nedenfor: 

Konsekvens/ 

Sannsynlighet 

Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5) 

Meget sannsynlig (4) 
4 8 12 16 20 

Sannsynlig (3) 
3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig (2) 
2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig (1) 
1 2 3 4 5 

Tabell 3 Samlet risikovurdering 

Hendelser i røde felt:   Uakseptabel risiko; tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul 
      eller grønn. Høy risikograd. 
Hendelser i gule felt:   Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer  
      risiko. Middels risikograd. 
Hendelser i grønne felt:  Akseptabel risiko. Lav risikograd. 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 
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3 Analyse – Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

3.1 Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak 
Bruttoliste med mulige uønskede hendelser er sammenfattet i tabell 4 i det følgende. 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Konsekvens Risiko 

   A B C  

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras/-skred Ja Mindre 

sannsynlig 
(2) 

En viss 
fare (2) 

- - Lav (4) 

Kommentar/Tiltak: 
Det er ikke registrert skredhendelser eller angitt fare- eller aktsomhetsområder for skred innenfor 
planområdet (ref. skrednett.no). Planområdet ligger i all hovedsak over marin grense og det er 
derfor heller ikke registrert fareområde for kvikkleire her. 
 
Det kan være fare for steinsprang i tilknytning til veggene i uttaksområdet. 
 

2. Snø-/isras Nei      

3. Flomras Nei      

4. Elveflom Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Det er ikke utarbeidet flomsonekart for planområdet. På bakgrunn av planområdets beliggenhet i 
høyde og avstand til nærliggende elver/vassdrag er det ikke ansett som sannsynlig at området vil 
kunne oversvømmes. 
 

5. Tidevannsflom Nei      

6. Radongass Ja Mindre 
sannsynlig 

(2) 

Kritisk 
(3) 

- - Middels 
(6) 

Kommentar/Tiltak: 
Det er ikke foretatt radonundersøkelser. NGU aktsomhetskart viser at planområdet hovedsakelig er 
klassifisert i moderat til lav aktsomhetsklasse. En mindre del av området er imidlertid klassifisert 
som usikker. Forholdet til radon sikres gjennom TEK10 (byggteknisk forskrift) § 13-5. 
 

Vær, vindeksponering. Er området: 
7. Vindutsatt Nei      

8. Nedbørutsatt Nei      

Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora 
 
 
 

Ja Lite 
sannsynlig 

(1) 

- En viss 
fare (2) 

- Lav (2) 
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Kommentar/Tiltak: 
Naturmangfold er eget tema i konsekvensutredningen (KU) til planforslaget, hvor 
produksjonsskogen er vurdert som eget delområde: Planforslaget er vurdert til å gi arealbeslag som 
betyr at eksisterende naturmangfold utgår, medføre tap av økosystemtjenester som CO₂-
magasinering og rensing av overvann og medføre påvirkning på hensynskrevende rødlisteart i 
Somdalen. Konsekvensen av tiltaket for dette delområdet er imidlertid vurdert til liten negativ 
konsekvens og det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre tiltak i denne forbindelse. 
 

10. Sårbar fauna/fisk Ja Sannsynlig 
(3) 

- Kritisk 
(3) 

- Høy (9) 

Kommentar/Tiltak: 
Påvirkningsfølsom elvemusling er registrert i vassdrag innenfor influensområdet til planen. Jf. pkt. 
12. 
 
Vassdrag er et eget tema i konsekvensutredningen (KU) til planforslaget, jf. kap. 7.5, basert på 
temarapport om naturmangfold (vedlegg 4 til planforslaget). Her er Somma m/Breitjern og 
Ådalselva (nedstrøms planområdet) vurdert som egne delområder. Sistnevnte er leveområde for 
påvirkningsfølsom elvemusling med stor verdi.  
 
Tiltakene som foreslås i planen vil kunne medføre negative konsekvenser for vassdraget. Det må 
iverksettes avbøtende tiltak som reduserer faren for at pukkverksdriften gir negative konsekvenser 
for vassdragene, herunder redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag, etablere buffersone 
mot vassdrag for å bevare kantvegetasjonen langs vassdraget og redusere partikkelflukt til vann i 
forbindelse med knusing av fjell. 
 

11. Verneområder Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Det er ikke registrert forslag til vern eller vernede områder i nærliggende områder til planen. 
 

12. Vassdragsområder Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Se pkt. 10 ovenfor. 
 

13. Automatisk fredete 
kulturminner (AFK, 
fornminner) 

Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Buskerud fylkeskommune har befart området med tanke på automatisk fredete kulturminner og har 
registrert kullgroper innenfor den varslede planavgrensningen. I etterkant av registreringen er 
imidlertid planavgrensningen endret slik at kulturminnene ikke lenger ligger innenfor planområdet. 
Gjennomføring av tiltakene i planen vil ikke gi negative konsekvenser for de automatisk fredete 
kulturminnene. Kulturminneloven § 8 annet ledd gjelder like fullt. 
 

14. Kulturminne/-miljø Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Det er registrert flere kulturminner fra nyere tid i nærheten av planområdet. Tiltakene som planen 
legger til rette for vil så langt en kan se ikke gi negative konsekvenser for kulturminner eller 
kulturmiljø. 
 
 



 
DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
9/15

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Eksisterende avkjørsel fra E16 til Samsjøveien skal benyttes. Det anlegges ny adkomstveg fra 
første stikkvei etter avkjørselen, samt at det på strekningen på Samsjøveien frem til stikkveien 
tilrettelegges for etablering av fortau. 
 

16. Havn, kaianlegg Nei      

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei      

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei      

19. Kraftforsyning Ja Lite 
sannsynlig 

(1) 

- - En viss 
fare (2) 

Lav (2) 

Kommentar/Tiltak: 
Høyspenttrasé krysser Samsjøveien ca. 800 meter fra E16, men blir ikke berørt av planforslaget. 
Planforslaget fører heller ikke til endringer på eksisterende anlegg for EL og tele langs 
Samsjøveien. Ved anleggsgjennomføring for etablering av fortau langs Samsjøveien må det tas 
hensyn til eksisterende anlegg. 
 

20. Vannforsyning Ja Mindre 
sannsynlig 

(2) 

Kritisk 
(3) 

Kritisk 
(3) 

Kritisk 
(3) 

Middels 
(6) 

Kommentar/Tiltak: 
De enkelte boligene i området har vannforsyning fra private brønner. Disse blir ikke direkte berørt 
av planforslaget. Ved anleggelse av ny adkomstveg på tvers av myrdraget vest for pukkverket må 
det sikres at dette ikke får innvirkning på vannforsyningene. 
 
Pukkverksdriften kan påvirke grunnvannsstanden i området. Det må settes en begrensning på tillatt 
uttaksdybde i pukkverket for å unngå dette. Dette skal sikres i reguleringsbestemmelsene. 
 

21. Forsvarsområde Nei      

22. Tilfluktsrom Nei      

23. Område for idrett/lek Nei      

24. Park/rekreasjons-
område 

Ja Sannsynlig 
(3) 

En viss 
fare (2) 

- - Middels 
(6) 

Kommentar/Tiltak: 
Planlagt adkomstveg krysser stier, turveier og skiløype i området flere steder. Planforslaget 
medfører inngrep i natur og landskap som påvirker opplevelsen i forhold til friluftsliv og rekreasjon. 
Lokale stier, turvei- og skiløypenett i området må sikres gjennom reguleringsbestemmelsene, slik at 
disse blir ivaretatt ved gjennomføring av planen. 
 

25. Vannområde for 
friluftsliv 

Nei      

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Tiltakene i planen er en utvidelse av eksisterende pukkverksdrift. Se pkt. 37. 
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27. Permanent 
forurensning 

Nei      

28. Støv og støy; industri Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Tiltakene i planen er en utvidelse av eksisterende pukkverksdrift. Se pkt. 39. 
 

29. Støv og støy; trafikk Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Tiltakene i planen er en utvidelse av eksisterende pukkverksdrift. Se pkt. 38. 
 

30. Støy; andre kilder Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Tiltakene i planen er en utvidelse av eksisterende pukkverksdrift. Se pkt. 39. 

31. Forurenset grunn Nei      

32. Forurensning i sjø Nei      

33. Høyspentlinje (em 
stråling) 

Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Høyspenttrasé krysser planområdet. Planen inneholder imidlertid ikke tiltak som berøres av 
hensynet til elektromagnetisk stråling her og temaet anses således som ikke relevant. 
 

34. Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei      

35. Avfallsbehandling Nei      

36. Oljekatastrofeområde Nei      

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt 
forurensning 

Ja Sannsynlig 
(3) 

- Farlig 
(4) 

- Høy 
(12) 

Kommentar/Tiltak: 
Planforslaget medfører risiko for akutte utslipp av drivstoff m.m. som følge av uhell og risiko for 
avrenning av forurensende partikler fra området. Det skal iverksettes tiltak som reduserer faren for 
slikt utslipp, og som håndterer avrenningen på en forsvarlig måte. Dette må sikres gjennom 
reguleringsbestemmelsene. 
 

38. Støy og støv fra trafikk Nei      

Kommentar/Tiltak: 
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg vegtrafikkstøy. 
Rapporten viser en overskridelse av grenseverdier ved fasader til støyfølsomme bygninger nær 
E16, men som i hovedsak ikke skjer gjennom trafikk til pukkverket. Det konkluderes med at 
konsekvensen av veitrafikkstøy som følge av planforslaget "er neglisjerbar". 
 

39. Støy og støv fra andre 
kilder 

Ja Sannsynlig 
(3) 

En viss 
fare (2) 

En viss 
fare (2) 

- Middels 
(6) 

Kommentar/Tiltak: 
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg støy fra pukkverket. 
Rapporten viser at utvidelsen av pukkverket ikke anses å ha noen store negative 
støykonsekvenser. 
Pukkverksdriften genererer utslipp av støv til omgivelsene (partikkelflukt). Det må iverksettes tiltak 
som reduserer partikkelflukt. Dette skal beskrives i driftsplan for pukkverket. 
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40. Forurensning i sjø Nei      

41. Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalier/eksplosiver 
osv.) 

Ja Lite 
sannsynlig 

(1) 

Farlig 
(4) 

En viss 
fare (2) 

- Middels 
(4) 

Kommentar/Tiltak: 
Det forutsettes at sprengstoff håndteres etter gjeldende regelverk. Driftsplan skal beskrive 
driveretninger for sikker drift. 
 
Det er utarbeidet en vibrasjonsvurdering basert på salverapporter i forbindelse med planarbeidet. 
Beregningene i rapporten viser resultater langt under de foreløpige grenseverdiene satt for 
sprengning og anleggsarbeid på området. Det er vurdert at det er lite sannsynlighet for at 
sprengningene i pukkverket genererer bygningsskader på de nærmeste boligene. 
 

Transport. Er det risiko for: 
42. Ulykke med farlig gods Nei      

43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei      

Trafikksikkerhet. 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Mindre 

sannsynlig 
(2) 

Kritisk 
(3) 

- - Middels 
(6) 

Kommentar/Tiltak: 
Generell ulykkesrisiko ved trafikk. Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med 
planarbeidet. Analysens anbefaling må følges opp i planforslaget for å redusere risikoen for ulykke i 
av-/påkjørsler. 
 

45. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja Mindre 
sannsynlig 

(2) 

Kritisk 
(3) 

- - Middels 
(6) 

Kommentar/Tiltak: 
Jf. pkt. 44 ovenfor. Tilsvarende oppfølging gjelder for ulykke med gående/syklende. 
 

46. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja Lite 
sannsynlig 

(1) 

Kritisk 
(3) 

- - Lav (3) 

Kommentar/Tiltak: 
Det er en teoretisk mulighet for ulykker ved anleggsgjennomføring. Denne risikoen reduseres ved 
gode rutiner og tilstrekkelig sikring av anleggsområdet.  
 

47. Andre ulykkespunkter Nei      

Andre forhold 

48. Sabotasje og 
terrorhandlinger: 

      

- er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei      

- er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 
 

Nei      
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49. Regulerte 
vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand m.m. 

Nei      

50. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

Nei      

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Ja Lite 
sannsynlig 

(1) 

Kritisk 
(3) 

  Lav (3) 

Kommentar/Tiltak: 
Bruddkanter er forutsatt sikret iht. mineralloven. 
 

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei      

Tabell 4 Bruttoliste mulige uønskete hendelser 

3.2 Oppsummering 
Hendelsene identifisert i tabell 4 ovenfor og som er vurdert til å innebære risiko er plassert i 
risikomatrisen i det følgende: 

Konsekvens/ 

Sannsynlighet 

Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5) 

Meget sannsynlig (4) 
     

Sannsynlig (3) 
 24 10 37  

Mindre sannsynlig (2) 
 1 6, 20, 44, 45   

Lite sannsynlig (1) 
 9, 19 46, 51 41  

Tabell 5 Hendelser oppsummert i risikomatrise 

ROS-analysen har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør 
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt).  
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4 Resultat 

Tabell 6 viser en sammenstilling av resultatene fra risikoanalysen, fordelt på tema/risikoforhold og 
risikovurdering: 
 

Tema: Risikovurdering: 
Sårbar fauna/fisk (10) Høy risiko 

Fare for akutt forurensning (37) Høy risiko 

Radongass (6) Middels risiko 

Vannforsyning (20) Middels risiko 

Park/rekreasjonsområde (24) Middels risiko 

Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) (41) Middels risiko 

Ulykke i av-/påkjørsler (44) Middels risiko 

Ulykke med gående/syklende (45) Middels risiko 

Masseras/-skred (1) Lav risiko 

Sårbar flora (9) Lav risiko 

Kraftforsyning (19) Lav risiko 

Ulykke ved anleggsgjennomføring (46) Lav risiko 

Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. (51) Lav risiko 

Tabell 6 Oppsummering tema og risikovurdering 

De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen 
kan gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses 
uegnet for den planlagte utbyggingen. 

 
Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 
ROS-analysen viser, f.eks. grunnforurensning, støy og luftforurensning. 
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5 Kilder 

5.1 Referanser 
1.  Veileder "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet",   
  Direktoratet for sivilt beredskap, Tema 11, desember 2011 

2.  Veiledning "Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen", Mattilsynet, mai 2016 

3. Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (Temaveiledning, HR 2288), 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, oktober 2014 

4. Veileder "GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging", Vestlands-prosjektet, Statens 
Kartverk og DSB, 2005 

5. "Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga", Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal, beredskapsseksjonen, 2009 

6. "Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse i arealplaner", Plan- og bygningsetaten, Oslo 
kommune, 2015 

7. "Plan- og bygningsetatens sjekkliste for ROS-analyser i reguleringsplaner", Plan- og 
bygningsetaten, Oslo kommune, 2015 

8. "Klima i Norge 2100 – Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning", Norsk klimasenter, 
september 2009 

9. "Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven", 
Temaveileder, Miljøverndepartementet og Direktoratet for mineralforvaltning, 2011 

10. Driftsplanveileder, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 2014 

11. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK10) med veiledning, 
Direktoratet for byggkvalitet (http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-
byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/) 

12. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), FOR-2004-06-01-931, 
Klima- og miljødepartementet 

5.2 Databaser 
1. Karttjenesten i Ringerike kommune 

(http://kart.ringerike.kommune.no/Content/Main.asp?layout=ringerike&time=1450181769&vwr
=asv) 

2. Miljødirektoratet – Naturbase (http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-
verktoy/Database/Naturbase/) 

3. miljostatus.no – kart (http://www.miljostatus.no/kart/)  
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4. met.no – eKlima 
(http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=
PORTAL)  

5. seNorge.no (http://www.senorge.no/)  

6. NGU – Arealis (http://geo.ngu.no/kart/arealis/) 

7. NVE – skrednett.no (http://www.skrednett.no/)  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

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

 
 
Siv.ing. Bjørn Leifsen AS  
Vågårdsveien 210 
 
3516 HØNEFOSS 
 
Delegasjonssak nr. 443/12 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

12/1157-12 19520/12 L12  15.08.2012 

 
- GNR.275/2 – MIDLERTIDIG DISPENSASJON – ENDRING AV MASSEUTTAK. 

 
 
Det vises til søknad mottatt 22.05.2012, vårt høringsbrev datert 18.06.2012 og mottatte 
uttalelser fra Fylkesmannen i Buskerud, Statens Vegvesen og Direktoratet for 
mineralforvaltning, samt mottatte tilleggsdokumentasjon fra ansvarlig søker datert 13.08.2012. 
 
Bakgrunn 
Søknaden gjelder dispensasjon for utvidelse av massetak på eiendom 275/2, samt salg av 
masser. 
Ringerike kommune godkjente i delegasjonssak 489/07, datert 12.07.2007, uttak av stein for 
knusing, som skulle benyttes til veivedlikehold på egne veier. Uttaket ligger inne i 
skogområdene i Somdalen, ca. 3,3 km fra E16 langs en skogsbilvei som tar av fra 
Samsjøveien. Det ble antydet et uttak på ca. 10 000 m³ med masse. Det ble, ved behandlingen 
etter Skogloven i 2007, sett positivt på bruken av stedlige masser til vedlikehold av egne 
skogsbilveier, fra Landbrukskontoret og Byggesakskontorets side. Tiltaket ble sett på som ledd 
i stedbunden næring, og kravet om dispensasjon ble derfor ikke relevant. 
 
Hjemmelshaver av eiendom 275/2 har i forbindelse med uttaket blitt sittende igjen med en del 
overskuddsmasser som ønskes solgt. Videre ønskes et utvidet uttak av masser på eiendommen. 
I søknad datert 22.05.2012, har ansvarlig søker, for utvidelsen og salg av masser, Sivilingeniør 
Bjørn Leifsen AS, beskrevet at det nå søkes om uttak av fjell i størrelsesorden 10 000 m³ årlig. 
Knusing og sortering av masser vil foregå med mobilt knuseverk og driftstiden vil være ca. 5 
uker pr. år. Massene vil være til allmenn bruk som inkluderer kontinuerlig fritt salg. På 
innsendte kart, fra ansvarlig søker, vises dagens brudd, og fremtidig brudd ved et uttak på 10 
000 m³ pr. år i tre år fremover. I følge ansvarlig søker er avstanden fra bruddkanten til vassdrag 
ca. 130 m til Breitjern og ca170 m til elva Somma. Terrenget mellom uttaket og vassdraget er 
hellende ned mot sistnevnte, men med gode muligheter for å kontrollere eventuell avrenning 
fra uttaket. 
 
Masseuttak faller inn under det som skal vurderes etter § 4 i forskrift om 
konsekvensutredninger, da masseuttak er nevnt i vedlegg II pkt. nr. 10. Det kreves utarbeidelse 
av ny reguleringsplan som må gjennom en fullstendig planprosess med konsekvensutredning.  
25.04.2012 ble det avholdt oppstartsmøte for ny reguleringsplan på eiendom 275/2.  
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Vurdering av dispensasjonsspørsmålet  
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og jfr. plan- og bygningslovens kap. 19 må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
 
Kommunens vurderinger i forhold til omsøkte dispensasjon er som følger: 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen uttaler i sin uttalelse at tilkobling til overordnet vegnett og trafikksikkerhet er 
de viktigste temaene i en slik sak for deres del. 
Tilknytningspunktet til Europaveg 16 er opparbeidet med venstresvingefelt i primærvegen og 
dråpe i sekundærvegen, og er etter vegvesenets vurdering godt rustet til å håndtere den økte 
trafikken som følger av omsøkte tiltak. Med bakgrunn i overnevnte kan ikke vegvesenet se at 
det er vesentlige vegfaglige momenter som taler mot en midlertidig dispensasjon. 
 
Støy 
Det vises til mottatte tilleggsdokumentasjon fra ansvarlig søker Bjørn Leifsen AS vedrørende 
støy. Det er utarbeidet to støysonekart iht. rundskriv T-1521. Ansvarlig søker har lagt de 
strengeste grenseverdiene til grunn, da det vil være en del impulslyd i forbindelse med boring 
og knusing. Bygningsmyndigheten finner støyutredningen så langt tilfredsstillende med tanke 
på at støy vil ytterligere utredes i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
 
Landskap 
Masseuttak vil i alle tilfeller være et sår i landskapet. 
Kommunen kan ikke se at omsøkte utvidelse vil ha store negative konsekvenser for 
landskapet, da det allerede drives uttak av masser i området. 
 
Friluftsliv 
Etter det kommunen har kjennskap til, finnes ingen stier eller skiløyper i området og området 
direkte tilknyttet uttaket er i liten grad benyttet til friluftsliv eller rekreasjon. 
 
Naturmangfoldloven 
Når det gjelder prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, har bygningsmyndigheten vurdert 
dette slik: 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. 
Kunnskapsgrunnlaget i denne saken vurderes å være godt. På markslagskart for området ser 
man at skog i området har lav bonitet. Det er ikke registrert rødlistearter eller prioriterte 
naturtyper i området jfr. Artsdatabanken.no eller Naturbase.no. Hjemmelshaver/grunneier har 
inngående kunnskap om området som har tilhørt familien gjennom flere generasjoner. 
Grunneiers kunnskap og erfaringer vedrørende bruk og samspill med naturen gjør at 
bygningsmyndigheten anser prinsippet godt nok ivaretatt.   
 
§ 9 Føre-var-prinsippet. 
Siden kunnskapsgrunnlaget regnes som godt og det allerede er godkjent drift i uttaket, vurderer 
bygningsmyndigheten at det er liten sannsynlighet for at det vil dukke opp uforutsette negative 
konsekvenser av det omsøkte tiltaket. Føre-var-prinsippet er følgelig ivaretatt etter 
bygningsmyndighetens oppfatning.  
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§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. 
Dette prinsippet er viktig for den totale belastningen fra forstyrrelser og den samlede 
belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for. Områdene rundt Samsjøen er et relativt 
berørt område med allerede godkjent massetak og store utbygginger av fritidsboliger. 
Bygningsmyndigheten vurderer den samlede belastningen å være allerede stor, men kan ikke 
se at utvidelsen det her er snakk om vil øke den samlede belastningen i så vesentlig grad at det 
forhindrer en midlertidig dispensasjon. 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Bygningsmyndigheten har vurdert dette prinsippet dit hen at dersom miljøforringelse i form av 
skader på vegetasjon eller terreng utenfor omsøkte utvidelse oppstår, vil tiltakshaver selv måtte 
betale for en eventuell gjenoppretting. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Adkomsten til omsøkte massetak er opparbeidet med grusvei. Dette er den samme veien som 
benyttes til fritidsbebyggelsene i området og den eneste adkomsten inn i området.  
Som alle andre massetak bygningsmyndigheten kjenner til vil massene transporteres ut via vei 
og vi kan ikke se noen andre, mer miljøforsvarlige eller tilfredsstillende metoder enn dette. 
Kommunen er innforstått med faren for avrenning, være seg fra maskiner eller støv. 
 
Etter vurdering av overnevnte prinsipper i naturmangfoldlovens § 8-12, finner Ringerike 
kommune v/ bygningsmyndigheten at prinsippene er godt vurdert og ivaretatt.  
 
Samla vurdering 
Etter en helhetsvurdering av omsøkte tiltak finner bygningsmyndigheten å kunne gi midlertidig 
dispensasjon, da vi bl.a. ikke kan se at tiltaket vil ha vesentlig negative konsekvenser for 
landbruksinteresser av regional eller nasjonal karakter. Ved å gi en dispensasjon kan driften 
fortsette i påvente av reguleringsplanen, noe som anses å ha stor betydning for lokalsamfunnet 
i nærområdet.  Dispensasjonen gis med vilkår som angitt nedenfor.  
 
Det er ikke gjennomført nabovarsling av dispensasjonen, da grunneier selv eier områdene 
rundt uttaket.  
 
Vedtak: 
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 
kommunestyre 17. desember 1992 med senere endringer, gis dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.1 med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 og søknaden 
godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1 på følgende betingelser: 
 
1. Det forutsettes at driftskonsesjonen kompletteres og fullføres/ godkjennes av Direktoratet 

for mineralforvaltning.  
 

2. Dispensasjon gis midlertidig inntil 3 år. 
 

3. Boring og sprenging med tilhørende knusing skal kun foregå i tidsrom slik det er angitt i 
Forurensningsforskriftens § 30-7 og § 30-8. 

 

4. Vanlig drift av anlegget tillates i tidsrommet slik det er angitt i Forurensningsforskriftens § 
30-7 og § 30-8. 



 4

5. Det tillates ikke drift i anlegget i helger (lørdager og søndager) eller helligdager. 
 

6. Dersom reguleringsplanarbeidet ikke fullføres innen 3 år skal området tilbakestilles 
tilnærmet slik det var før uttaket. 

 
7.  Bruddkanten i uttaket forutsettes sikret forskriftsmessig.  

 
Når punkt 1 er oppfylt, kan arbeidene igangsettes. 
 
Giro (Lars Groseth,) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: dispensasjoner: 
kr 2 200,-. 
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 
Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2011). 
 
Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom  
innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Arne Hellum 
enhetsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
Telefon: 32117459 
E-post: henning.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune, Areal og Byplankontoret v/ Guro Skinnes, her 
Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester (Vedlagt plantegning og kart) 
Fylkesmannen i Buskerud, pb 1604, 3007 DRAMMEN 
Statens Vegvesen region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, pb 3021 Lade, 7441 
TRONDHEIM 
Ådal Landbruksservice, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS 
Lars Groseth, Somdalsgata 11, 3525 HALLINGBY 
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0605_392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK - FASTSETTELSE 
AV PLANPROGRAM  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for 0605_392 detaljregulering for Somma pukkverk, datert 16.05.14, 
fastsettes. 

2. Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal vurderes 
på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er kommet inn 
i forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble 
gjennomført nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I 
vurderinga skal behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og 
innkomne uttalelser ses på. 

 
Sammendrag 
Somma pukk AS har starta opp et planarbeid for å utarbeide en detaljregulering for Somma 
pukkverk. Grunneier fikk i 2007 tillatelse fra Ringerike kommune til å ta ut 10 000 m3 

masser, stein for knusing til bruk på vedlikehold på egne veier. Fra 01.01.2015 er det krav 
om driftskonsesjon etter mineralloven, og dette krever avklaring av arealbruk etter plan- og 
bygningsloven. Ringerike kommune ga i 2012 en midlertidig dispensasjon for fortsatt drift, 
forutsatt at det ble utarbeida en reguleringsplan for uttaket. Formannskapet vedtok oppstart 
av planarbeidet i mars 2014, og forslag til planprogram har nå vært på høring og offentlig 
ettersyn.  
 
Det kom totalt 19 merknader til oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet. 
Merknadene omhandler først og fremst miljøulemper i form av støv, støy, rystinger og 
trafikksikkerhet. Med bakgrunn i dette er det gjort enkelte suppleringer i planprogrammet.  
Rådmannen mener at det reviderte forslaget til planprogram er tilstrekkelig gjennomarbeida 
og at de temaer som bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Delegasjonssak 443/12, 15.08.12: Midlertidig dispensasjon fra plankravet for å 
kunne selge masser, samt ta ut en større mengde masser enn det som var godkjent i 
2007. Utarbeidelse av reguleringsplan var en av flere forutsetninger i vedtaket.  



• Formannskapet vedtok i møte 11.03.14, sak 46/14, oppstart av planarbeidet samt 
høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Protokollen følger som 
vedlegg nr. 3.  

 
Beskrivelse av saken 
Somma pukkverk er i drift i dag, og ligger nord for Hallingby, like ved Samsjøveien, ca. 3 
km fra E16. Pukkverket ligger i et småkupert skogområde. I nord ligger Breitjern, og i øst 
renner elva Somma som går fra Samsjøen til Ådalselva. Nærmeste bebyggelse i luftlinje er 
ca. 550 m til bolighus, og 500 m til hytte. 
  
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Somma pukk AS er forslagstiller. 
Planområdet det varsles oppstart for er ca. 1800 daa, og inkluderer dagens uttak, samt et 
stort område som strekker seg fra Samsjøveien og nordover. Dette området er inkludert i 
avgrensninga slik at en kan vurdere en alternativ adkomstveg inn til pukkverket. I løpet av 
planprosessen vil grenser for uttaket avklares nærmere, samt eventuelt løsning for ny 
adkomstveg. Planavgrensningen kan da avgrenses nærmere innenfor det varslede området 
før 1. gangsbehandling av planforslaget. Se oversiktskart med forslag til planavgrensning på 
side 8 i planprogrammet (vedlegg 1).  
 
Med bakgrunn i at endelig planområde foreløpig ikke er avklart, ønsker forslagsstiller å 
avvente å gjennomføre arkeologiske registreringer. Det å registrere hele det varsla 
planområdet vil medføre store kostnader. Forslagsstiller vil ta kontakt med Buskerud 
fylkeskommunen når endelige planavgrensning er avklart.  
 
Innkomne uttalelser 
Det kom totalt inn 19 merknader til oppstarten og høring og offentlige ettersynet av forslag 
til planprogram. Uttalelsene dreier seg om følgende temaer:  

- Trafikk: atkomstveg, trafikksikkerhet/myke trafikanter.  
- Driftstider.  
- Miljøulemper: støv, støy og rystelser.  
- Naturmangfold og landskap.  
- Vassdrag og drikkevannskilder.  
- Friluftsliv.  
- Samordna area- og transportplanlegging.  
- Forholdet til kommuneplanen og midlertidig dispensasjon.  
- Teknisk infrastruktur.  
- Driftskonsesjon.  

 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlegg 2.  
I tillegg til uttalelsene som er gjennomgått i vedlegg 2 er det kommet en uttalelse fra 
Ringeriks-Kraft (RIK) 21.05.14:  

• RIK har nett i og rundt planområdet, og viser til kartskisse og gjeldende vilkår for 
tilknytning og levering. RIK ønsker å bli informert i planprosessen, for å kunne 
planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og 
nye anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.  

 
Endringer i planprogrammet etter oppstart 



Revidert planprogram følger som vedlegg 1. Endringer er markert med rødt.  
De viktigste endringene er følgende: 

• Det er presisert at drikkevannskilder må hensyntas i planarbeidet.  
• Det må gjøres vurderinger av rystinger som følge av sprengninger.  
• I kapittel 2.2 Medvirkning er det beskrevet at det skal avholdes et informasjonsmøte 

ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Landbruks- natur- og 
friluftsområde (LNF). Planområdet er i dag uregulert.  
 
Juridiske forhold  
Den nye mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla 
uttak på mer enn 10 000 m3 masse. Konsesjonen skal være gitt før drift igangsettes. Det er 
en overgangsordning for igangværende drift (pr. 01.01.2010), som setter krav om at 
det sendes melding og driftsplan til Direktoratet for mineralforvaltning. Oppdatert driftsplan 
for Somma pukkverk ble sendt til direktoratet 14.01.2013. Innen fem år fra lovens 
ikrafttredelse skal det søkes om driftskonsesjon. Somma pukkverk har altså frist 01.01.2015 
for å søke driftskonsesjon fra direktoratet for mineralforvaltning. Ved behandling av søknad 
om driftskonsesjon etterspør direktoratet om det er gjort planavklaring etter plan- og 
bygningsloven. 
  
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  
Planen fremmes som en privat detaljregulering, og forslagsstiller vil bli ilagt et 
saksbehandlingsgebyr.  
  
Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 2.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas. I høringsperioden for oppstart og forslag til planprogram 
arrangerte forslagsstiller et åpent informasjonsmøte på Somdalen grendehus, 02.04.14. Se 
vedlegg 5 for notat fra møtet. Det var godt frammøte. Forslagsstillers konsulent orienterte 
om planarbeidet, og svarte på spørsmål. Representant fra kommunen var også til stede. I 
møtet ble det uttrykt ønske om et nytt møte når planforslaget er på høring og offentlig 
ettersyn. Dette er tatt inn i revidert planforslag, i kapittel 2.2 Medvirkning.  
 
Rådmannens vurdering 
Vurdering av planprogrammet 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 
ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger. Planprogrammet omtaler en 
rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere spesifikt i dette saksfremlegget. 
Med de justeringer som er foretatt i planprogrammet mener rådmannen at forslaget er 
gjennomarbeida og oppfyller kravene i forskrift om konsekvensutredninger § 9.  
 
Innkomne merknader 
Rådmannen merker seg at det har kommet mange merknader til planarbeidet, og at det er 
stor bekymring for konsekvenser av tiltaket. Dette gjelder først og fremst miljøulemper i 
form av støv, støy, rystinger og trafikksikkerhet. Planprogrammet legger grunnlag for den 



videre planprosessen. Temaene det er gitt innspill på vil bli utreda nærmere. Med bakgrunn i 
dette kan det i detaljreguleringen settes krav og rekkefølgebestemmelser om avbøtende 
tiltak. Dette kan for eksempel være bestemmelser om driftstider og konkrete 
trafikksikringstiltak. 
 
Rådmannen viser til forslagsstillers kommentarer til merknadene.  
 
Midlertidig dispensasjon 
Rådmannen vil kommentere forholdet til dispensasjonen fra 2012 spesielt. Ved behandling 
av dispensasjonssøknaden i 2012 ble regionale myndigheter varsla, og det ble gjort 
vurderinger blant annet knytta til naturmangfold og støy. Nabovarsling ble ikke 
gjennomført. Med bakgrunn i at nabovarsling ikke ble gjennomført, samt de omfattende 
uttalelsene som har kommet til planprogram/oppstart denne våren anbefaler rådmannen at 
dispensasjonen vurderes på nytt. I denne vurderingen skal behovet for avbøtende tiltak, med 
bakgrunn i dagens situasjon og innkomne uttalelser vurderes. Som det framgår i uttalelsen er 
det allerede med dagens virksomhet en del utfordringer som kan kreve noen tiltak. Dette kan 
for eksempel være trafikksikkerhetstiltak på Samsjøveien, eller krav knytta til virksomheten 
i pukkverket.  
 
Samla vurdering 
En ny vurdering av dagens situasjon og den midlertidige dispensasjonen vil ikke påvirke 
planprosessen som sådan. Planprogrammet danner et godt grunnlag for det videre 
planarbeidet, og rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes.  
  
Vedlegg 

1. Forslag til revidert planprogram, datert 16.05.14. 
2. Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel av oppstart og offentlig 

ettersyn av planprogram, fra forslagsstiller, datert 16.05.14.  
3. Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 11.03.14, sak 46/14.* 
4. Saksframlegg ved oppstart i Formannskapet 11.03.14, sak 46/14.* 
5. Notat fra informasjonsmøte 02.04.14.*  
6. Uttalelser til oppstart og forslag til planprogram:*  

a. Thor Aasen, datert 24.03.14. 
b. Samsjøveien, datert 27.03.14.  
c. Trafikkrådet, datert 08.04.14.  
d. Magne Raastad, datert 08.04.14.  
e. Mattilsynet, datert 28.04.14.  
f. May Britt Bentzen Haugen, datert 30.04.14.  
g. Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.05.14.  
h. Jorunn M. Gundhus, datert 07.05.14.  
i. Flere beboere i Samsjøveien, datert 08.05.14.  
j. Buskerud fylkeskommune, datert 08.05.14.  
k. Somdalen Vel, datert 08.05.14.  
l. Rolf Sæther, datert 08.05.14.  
m. Svein Eddy Ludvigsen, datert 09.05.14.  
n. Miljøretta helsevern, datert 09.05.14.  
o. Berit Skovly, datert 12.05.14.  
p. Bjørn Olav Bråten, datert 09.05.14.  
q. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.05.14.  



r. Statens vegvesen, datert 09.05.14.  
s. Ringeriks-kraft, datert 21.05.14.  

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 
Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.05.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Guro Skinnes 
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1 Innledning

GrunneierLarsGrosethfikk i 2007tillatelsetil masseuttakpåområdetgnr.275bnr.2i Somdaleni
Ringerikekommune,til brukpåegneskogsbilveger.Det blegitt tillatelsetil et uttakpåca.10 000
fm3(fastemasser).

Ådal LandbruksserviceAS overtoketterhvertdennetillatelsen,ogønsketå utvideaktivitetentil et
permanentuttakfor salg.Sakenble tatt oppmedkommunen,somdakrevdereguleringsplanfor
området.Detble gitt endispensasjonsfor drift framtil 01.01.15,i påventeav godkjent
reguleringsplan.

SelskapetSommapukkAS er nåstiftet for å ståfor driften avpukkverketogsomtiltakshaverfor
reguleringsplanen.

COWI As er fra januar2014engasjertavSommapukk AS for å biståi forhold til planprosessog
utarbeidingavnødvendigplanmateriale.

2 Prosess og medvirkning

2. 1 Plan- og utredningsprosessen

En reguleringsplanfor dennetypetiltak omfattesav Forskrift omkonsekvensutredninger,somhartil
hensiktå sørgefor at hensyntil miljø ogsamfunnblir tatt i betraktningunderutarbeidelsenav planer.
Forskriftens§ 2-4 tar for seghvilke planeromskal konsekvensutredes.

I hht til forskriftens§ 2 skalalltid planerfor masseuttakmedet arealpåminst200daaeller et uttakpå
merenn2 mill. m³ konsekvensutredes.Er masseuttaket mindre,skaldetvurderesetter§ 4. Da erdet
krav omkonsekvensutredningdersom:
› Konflikt medverdifullt landskap,naturmiljø,kulturminnereller kulturmiljø
› Konflikt medinngrepsfrienaturområder,eller utgjør entrusselmot truedenaturtyper,truedearter,

eller andreområdersomersærligviktige for naturensmangfold
› Konflikt medfriluftsliv ogoverordnetgrønnstruktur
› Konflikt medrikspolitiskeretningslinjer,statligeplanretningslinjer,statligeplanbestemmelser

eller regionaleplanbestemmelser
› Konflikt medstørreLNF-områder
› Gir vesentligøkningi antallpersonersomutsettesfor støy/ forurensing,eller kanføretil

forurensingtil jord / vann

Det ervedvarselomoppstartuklartnøyaktigantall daasomblir berørteller hvormangem³ somkan
tasut. Derimoterdetklart at pukkverketligger i et områdeavsatttil LNF, ogsomi dageret natur/
grøntområde.Videreerdetboligbebyggelseoghytter somkanbli berørtavstøyog trafikk. På
bakgrunnavdetteer detvedigangsettingavplanprosessenvurdertat tiltaket utløserkravom
konsekvensutredning.

Når detstilleskravomenfullstendigkonsekvensutredning(KU) skaldetvedoppstartavplanarbeidet
utarbeideset planprogramsomskalgjøreredefor planarbeidetsomigangsettes,beskriveprosessog
medvirkningsamtbelyseproblemstillingersomansesviktige for miljø ogsamfunn.Planprogrammet
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leggerføringerfor KU somframstillessammen
medet planforslagi nesterundeav
planprosessen.Da redegjøresdetgrundigfor et
konkretforslagogkonsekvensenedettevil
kunnefå.

Figurenpånestesidevedsidenav gir enoversikt
overhvordanenformell planprosessfor en
reguleringsplanmedtilhørende
konsekvensutredningforløperi Ringerike
kommune.

Basertpåerfaringerfra andreplanerav
tilsvarendeomfang,vet manat detkanbli
endringeri prosesseneunderveis,for eksempel
hvis merknadermedførerendringeravplanen.
Da kandetbli aktueltå utføreenekstra
høringsrundefør endeligvedtak.

Det ble i april 2012avholdtmøtemedRingerike
kommunevedrørendeSommapukkverk.
Pukkverketharp.t. endispensasjonfor drift,
hvordeter forutsattat detskalutarbeides
reguleringsplaninnen01.01.15.I januar2014
settesdettearbeideti gang.Det tassiktepå
fastsettingavplanprogrammeti løpetavvår /
sommer2014.Høsten2014sermanfor segå
leggeframet planforslagfor området.

2. 2 Medvirkning

Lovverketgir klareføringeri forhold til
medvirkningi planprosesser.Naboer,offentlige
myndigheterogandresentraleparteri sakenblir
varsletgjennombrev.I tillegg annonseres
planarbeideti lokal presse,slik atogsåøvrige
harmulighettil å følgemedog / eller kommemedinnspill til planarbeidet.

Enstandardplanprosessfor reguleringsplanerharflererunderdermanberominnspill. I første
omgangvarslermanenoppstart,for å innhentemerknaderfør mangåri gangmedutarbeidingav et
konkretforslag.Derettervil manleggeut forslaget til offentlig ettersyn,ogvedbehovkandetvære
aktueltmedflere slikehøringsrunder.

Ringerikekommunebrukeraktivt sinenettsideri forbindelsemedpågåendeplanarbeider,ogalt
planmaterialesomleggesut til høringvil leggesut her.Planmaterialetvil ogsåværetilgjengeligpå
kommunensservicekontor.Adressentil nettsideneerwww.ringerike.kommune.noogservicekontoret
holdertil i Storgata13 i Hønefoss.

I forbindelsemedoffentlig ettersynleggesdetopptil åarrangereet åpentinformasjonsmøte.

Oppstart av reguleringsplan som utløser krav
om KU

•Utarbeide forslag til planprogram

Politisk behandling av forslag til planprogram i
Hovedkomiteen for Miljø og Areal (HMA) og

Formannskapet, før:

•Formelt varsle oppstart
•Planprogram på høring med 6 ukers frist
•Innarbeide merknader som kommer inn

Planprogram fastsettes (vedtas) politisk av
formannskapet, etter først å ha vært

behandlet hos HMA.

Utarbeide planforslag med tilhørende
konsekvensutredning

1. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og Formannskapet

•Planforslag legges deretter ut på høring med 6
ukers høringsfrist

•Planen revideres i hht.merknader

2. gangs politisk behandling av planforslaget
i HMA og Formannskapet, før

egengodkjenning i kommunestyret
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3 Beskrivelse av dagens situasjon

Beliggenhet og adkomst

Sommapukkverkligger nordi Ringerikekommune,nord for Hønefoss.FraE16tar manav mot
Samsjøen,ogpukkverketligger like vedSamsjøveien, ca3 km fra E16.

Bruk av området

Områdeteravsatttil LNF. Det er ikke kjentat områdetharnoensærskiltbrukannetennpukkverket.
Men detkanantasatområdet/ nærliggendeområderbenyttessomturområdefor beboereoghyttefolk
i nærheten.

Vegetasjon og terreng

Dagenspukkverkligger i nordøstreendeav enås.Toppenav åsenliggerca240moh.Samsjøveien
følgerfotenav åseni sørogøst.Nord for åsenogpukkverketligger Breitjernmedenhøyde190moh.
Bortsettfra masseuttaketerområdetskogdekt.Landskapetomkringersmåkupertogskogdekt.Fra
E16ogmot Samsjøenerdetendalformasjon,ogbådemot østognordveststigerlandskapetoppmot
400-600moh.Elva Sommarennerfra Samsjøenogut mot elvaBegna/ Ådalselvasomrennerlangs
E16.

Over: Beliggenhetnord for Hønefoss. Over: OrtofotosomviserSamsjøveien,åsryggen
medpukkverketi nordøstogBreitjern i nord.

Bebyggelse

Ved pukkverketog for områdethvorpukkverkettenkesutvidet,erdetingenbebyggelse.Langs
Samsjøveienliggerdetflerebolighusogsmåbruk.Nærmestebebyggelsefør pukkverketer ca550
meteri luftlinje. Videreinnovermot Samsjøenkommer mantil hyttebebyggelse.De nærmestehyttene
ligger ca500m i luftlinje fra pukkverket,nordfor Breitjern.
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Over: KryssetpåE16,hvormantar av mot
Samsjøen.(Kilde:Googlestreetview)

Over: Dagensuttak.(Foto: Bjørn Leifsen)

4 Om planforslaget som skal utarbeides

4. 1 Mål for planarbeidet

Hensiktenmedplanarbeideterå utarbeideog få vedtatt enreguleringsplanfor Sommapukkverk,slik
at dekanfortsettedriften innenforderammenesomleggesi reguleringsplanen.Det skalogså
utarbeidesendriftsplanfor pukkverket.

4. 2 Planavgrensning

Kartetpånestesideviserområdetsomdetvarslesoppstartfor.

Ved dagensuttaksområdevarslesdetoppstartfor hele åsensompukkverketligger i nordendenav,
avgrensetmotSommai øst,Breitjerni nordøstogeiendomsgrense/ myrdragi nordognordvest.
Mellom åsenhvor pukkverketliggerogE16,varseleset stortområdesomstrekkersegfra ogmed
Samsjøveienognordover.Detteområdettasmedfor å kunnegjørealternativsvurderingerfor
adkomstveiinn til pukkverket.Det varsledeområdeterpåtil sammenca1800daa.

Varseletomfatterheleområdetsomdetskalgjøresvurderingerinnenfor,bådemedtankepåuttaketog
adkomstvei.I løpetavplanprosessenvil detviseseghvilkenavgrensningpukkverketfår, samtat man
harsommål å kommeframtil enløsningfor ny adkomstveifor pukkverket.

Planforslagetsomskalutarbeidesvil avgrensesinnenfordetvarsledeområdet,ogvil trolig berøreet
langtmindrearealenndetvarsledeområdet.
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Over: Kart somviserområdetdetvarslesoppstartfor.

4. 3 Alternativer

0-alternativet

I henholdtil Forskrift omkonsekvensutredningerskal detredegjøresfor ulike alternativer.“0-
alternativet”eretgenereltuttrykk for densituasjonenmankantenkesegdersomet planlagttiltak ikke
blir gjennomført.I dettetilfellet vil et0-alternativværeensituasjonutenfortsattdrift i pukkverket.

Øvrige alternativer

Somet leddi planarbeidetvil mansepåulike alternativertil løsningfor planområdet.I dettetilfellet
vil manblantannetsenærmerepåalternativerfor adkomst,omfangav uttaketi forhold til
omgivelsene,oghvilke arealformålsomønskes/ børleggesinn i uttaksområdet.
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5 Overordnede rammer og føringer

5. 1 Gjeldende reguleringsplaner

Områdeter uregulert.Reguleringsplaneri nærhetenerSommaskytebane,somligger endrøykm i
luftlinje sørvestfor pukkverket,oghytteområdervedSamsjøenhalvannenkm i luftlinje østfor
pukkverket.

5. 2 Pågående planarbeid

Ringerikekommuneer i enprosessmedrulleringav kommuneplanensarealdel.Det er ikke sendtinn
innspill for endringavarealformålfor Sommapukkverk.

Ringerikekommuneopplyseratdet i kommunalplanstrategifor Ringerikekommune,samt
planprogramfor revisjonav kommuneplanener lagtopp til at detskallagesentemautredningom
mineralskeråstoffer.Utredningavil væreendelav kunnskaps-ogbeslutningsgrunnlageti
kommuneplanarbeidet.

Formannskapetfattet11.06.13sak91/13følgendevedtak:
1 Kommunenvedtaroppstartav arbeidmedtemautredningenmineralskeråstoffer.
2 Resultatetav kartleggingaskalspillesinn til revideringenav kommuneplanen.

Kommunenønskerå få bedreoversiktovereksisterendeuttak.Kartleggingavil danneet grunnlagfor
avveiingav framtidigebehovfor masseuttak,og for å kunneavgjørehvoruttakenebørlokaliseresfor
å unngåkonflikt medannenarealbruki størstmulig grad.

5. 3 Kommuneplaner

› Kommuneplanfor Ringerike2007-2019,vedtatt30.08.2007
Detteerenoverordnetplansomtar for segviktige mål for kommuneni denperiodensomplanen
gjelderfor. Kommunenharenmålsettingomå væreen godkommunefor næringslivet.Videreer
bomiljøviktig og tilgangtil friluftsområderer tatt med.

› Kommuneplanensarealdelleggeroverordnedeføringerfor arealbrukeni kommunen.I gjeldene
planligger områdetfra E16og inn til Samsjøeninne somLNF. Ved Samsjøenerdetavsatt
områdertil fritidsbebyggelse.NærmereE16liggerdet innenåværendeog framtidig
boligbebyggelse.

› Energiogklimaplan,vedtatt02.12.10
Klimaarbeideti Ringerikekommuneharenvisjonomat «Ringerikeskalværeet forbilde innen
energieffektivisering,brukav fornybareenergikilderog reduksjonavklimagassutslipp.»Planen
inneholderenrekkemålog tiltak for hvordanmankanoppnådette.

› Kommunalplanstrategi2012-2015er enoversiktoverkommunensplanleggingog er
retningsgivendefor prioriteringav planoppgaver.Det fremgårtydelig av planstrategienat
næringsutviklingeret satsingsområdefor kommunen.
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5. 4 Overordnede fylkesplaner

› Regionalplanstrategifor Buskerud2009– 2012,BuskerudFylkeskommune
Detteerenstrategiskplanmedbakgrunni utviklingstrekkog utfordringeri Buskerud,ogdet
fokuserespå8 ulike satsingsområder.Næringsliveret avdisse.

5. 5 Statlige føringer

› RPRfor samordnetarealog transportplanlegging
Et utdragavmål meddisseretningslinjeneer
“Arealbruk og transportsystemskalutviklesslik at defremmersamfunnsøkonomiskeffektiv
ressursutnyttelse,medmiljømessiggodeløsninger,tryggelokalsamfunnogbomiljø,god
trafikksikkerhetogeffektivtrafikkavvikling.Detskalleggestil grunnet langsiktig,bærekraftig
perspektivi planleggingen.”

› RPRfor å styrkebarnogungesinteresseri planleggingen
Disseretningslinjene,sammenmedveilederen“T1513Barnogungeogplanleggingetterplan-
ogbygningsloven”,stiller kravomat barnogungeblir i varetatti plan-ogbyggesaksbehandling
etterplan-ogbygningsloven.Viderestillesdetkrav til fysisk utformingslik at barnogungeskal
væresikretmot forurensing,støy,trafikkfareogannenhelsefare.

› Retningslinjerfor behandlingavstøyi planleggingenT-1442/2012

› Lov omforvaltningav naturensmangfold(Naturmangfoldloven)
Lovenharsomformål å tavarepånaturenmeddensbiologiske,landskapsmessigeoggeologiske
mangfoldogøkologiskeprosesser.

› Forskrift omkonsekvensutredninger

› St.meld26 Regjeringensmiljøpolitikk og riketsmiljøtilstand
BeskrivermiljøutfordringersomNorgeståroverfordekommendeårene.

› Deneuropeiskelandskapskonvensjonenharsommål å fremmevern,forvaltningogplanlegging
av landskap,samtå organisereeuropeisksamarbeidpådisseområdene.

› Statligretningslinjefor klima- ogenergiplanlegging i kommunene,fastsatt04.09.09hartil
hensiktå sikreat kommunenegårforani arbeidetmedå redusereklimagassutslipp,sikremer
effektiv energibrukogmiljøvennligenergiomleggingi kommuneneogsikreat kommunene
brukeret bredtspekterav sineroller ogvirkemidler i arbeidetmedå redusereklimagassutslipp.

› Nasjonaleforventningertil regionalogkommunalplanlegging,vedtattvedkongeligresolusjon
24.juni2011,tar for seghvilke forventningerregjeringenharknyttettil enrekkeviktige temai
planlegging.Dissetemaeneerklima ogenergi,stedsutvikling,samferdselog infrastruktur,
verdiskapingognæringsutvikling,natur,kulturmiljøog landskap,samthelse,livskvalitet og
oppvekstmiljø.

› Forurensingslovenhartil formål å vernedetytremiljø mot forurensningogå redusere
forurensning.
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6 Konsekvenser for miljø og samfunn

6. 1 Generelt

Konsekvensutredningerhartil hensiktå belysehvilkevesentligevirkningerenplankanforventeså ha
i forhold til temainnenformiljø ogsamfunn.Videre skalutredningenta for segavbøtendetiltak for
eventuellenegativekonsekvensersomframkommer.Basertpådetemavisevurderingenevil detbli
gjort ensammenstillingoghelhetsvurderingav planenogdensvirkninger,samtenanbefalingbasert
pådette.

Konsekvensutredningenskalvideregi envurderingav behovetfor nærmereundersøkelserfør
gjennomføringav planforslaget.Det skalogsågjøresenvurderingav behovetfor undersøkelseretter
gjennomføringav forslaget,medsiktepåå overvåkeogklargjøredefaktiskevirkningeneav forslaget.

Planprogrammettar for segdeulike temaenesommanpådettestadieti planprosessenerkjentmed,
ogsommanmenermåutredesnærmerei konsekvensutredningennårmanharet konkretplanforslag.
Generellmetodikki konsekvensutredningenvil værefølgendepunkter,menframstillingenkanvariere
avhengigav hvasomer hensiktsmessig/ aktueltfor detenkeltetema.

› Informasjonsinnhentingogbeskrivelse/verdivurdering avdagenssituasjon
› Beskrivelse,beregningogvurderingav tiltaketskonsekvenseri forhold til deulike

utredningstema
› Beskriveavbøtendetiltak

Noentemavil bli utredetsomegnenotater/ rapporter (vedlagtkonsekvensutredningen),mensandre
kunvil bli utredetsomendelav hovedrapporten(delkapitler).Dettevurderesunderveisi prosessen
nåromfangavdeulike temaeneframkommer.

6. 2 Næringsliv

Pukkog gruserenviktig ressursfor samfunnet.Ulike utbyggingsprosjekterer somregelavhengigeav
å kjøpeinn godesteinmasser.ForSommapukkAs erogsåpukkverketenavgjørendedelav driften i
selskapet.Somendelav planforslagetvil detbli belysthvilken virkning pukkverketharfor
næringsliv.

6. 3 Naturmiljø og biologisk mangfold

Planområdeter i hovedsaket LNF-område/ naturområde.Naturmiljøeti områdetvil bli vurdertmed
tankepåomdetgir føringerfor ny arealbrukav området.Virkninger for naturmiljøetsomfølgeav
planforslagetvil bli utredeti konsekvensutredningen.

Fagreferanservil bli sjekketogdetvil vedbehovbli gjennomførtfeltregistreringerfor å sikreet godt
kunnskapsgrunnlag.Prinsippenei Naturmangfoldlovenleggestil grunnfor utredningav konsekvenser
for naturmiljøogbiologiskmangfold.
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6. 4 Friluftsliv

Det ervedoppstartav reguleringsprosessenukjenthvorvidtområdetfor enutvidelseav pukkverket
benyttestil friluftsliv. Somendelav planarbeidet vil maninnhenteinformasjonombrukenav
området.Det sammegjelderfor områdenehvormanser for segenmulig ny adkomstveifram til
pukkverket.Dettevil væremedsomgrunnlagnårmanskalsepåframtidigarealbrukog framføringav
vei.

Med boliger,hytterognaturområderi relativt kort avstandfra pukkverket,kanmanantaat støyfra
pukkverketnårområdersombenyttestil friluftsliv og rekreasjon.Støysomfølgeav tiltaket vil bli
kartlagtsomendel av konsekvensutredningen.Sekapittel 6.9.

Inngrepi naturog landskapkanogsåpåvirkeopplevelsenav i forhold til frilufts ogrekreasjon,og
detteer forhold somvil bli utredetnærmere.Sekapittel 6.3og6.7.

6. 5 Vassdrag

Elva Sommarennerforbi planområdet,langsmedSamsjøveien.Vidererennerdenneut i Begna/
Ådalselva.Enmågjennomplanforslagetsikreat pukkverketikke medføreruheldigekonsekvenserfor
vassdraget.Temaetomtalessomendel av konsekvensutredningen.

6. 6 Landskap

Et pukkverkeret landskapsinngrepog fremstårsomet «sår»i landskapetsålengedetdriftesog før
det istandsettesetteravsluttetdrift. LangsSamsjøveienligger bolighus,ogveienforbi pukkverketer
adkomstveitil hytte-ognaturområder.Somendel av planarbeidetmådetvurdereshvordantiltaket
tilpassesomgivelsene.Behovfor avbøtendetiltak for å reduserenegativlandskapsvirkningskal
vurderes,og tiltak hjemlesi planen.

Det børbenyttes3D-modellog / eller fotomontasjerfor å synliggjørelandskapsvirkning,ogulike faser
av pukkverketbørillustreres.

6. 7 Trafikkvurderinger

Sombeskrevetunderkapittel3 ligger pukkverketved Samsjøveien,ogdenneveienbenyttessom
adkomsttil / fra E16.Trafikktall for Samsjøveienervedoppstartuklart,mendetliggerbolighus/
småbruklangsveien.VidereinnovererSamsjøveienadkomstveitil hytte-og turområderomkring
Samsjøen.E16harenÅDT påca3800påstrekningenforbi (kilde: NVDB).

Det skalutarbeidesentrafikkanalysefor å redegjøre detrafikalekonsekvenseneav forslaget.Analysen
skalbeskrivehvilkenbetydningpukkverketharfor trafikktall. Dagensog fremtidig trafikk skal
beskrivessamtkonsekvensenefor trafikksikkerhetog trafikkavvikling.

Somendel av planarbeidetskaladkomstveivurderes, fra SamsjøveienvedE16og framtil
pukkverket.Dagenssituasjonvil bli vurdert,samtat manskalsepåmulighetenfor ny adkomstveifor
pukkverket.Dettefor å unngåulemperfor beboerelangsSamsjøveien.
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Forholdfor myketrafikanterskalogsåvurderesi konsekvensutredningen.

6. 8 Støy

I tilknytning til etpukkverker detnaturligå vente støybådefra trafikk til og fra området,samtdrift /
sprengingi uttaket.Somendel avplanarbeidetvil dettebli utredet,og manvil gjennomføre
nødvendigestøykartlegginger.

Støyutredningerutformessomrapportermedtilhørendekart somvisersonermedulike støynivåog
eventueltkart somvisereffektav støyskjerming.Støytiltakomfattesavreguleringsbestemmelser.

6. 9 Rystninger

Ved sprengingkannærområderutsettesfor rystninger. Detteeret temasomskalbelysesi
konsekvensutredningen.Det vil bli gjort envurderingavomfangav rystningeri forhold i til gjeldende
standarder/ retningslinjerpådetteområdet.Dersom detvurderessomhensiktsmessigkandetutføres
målingerfor å dokumenterefaktiskeforhold.Avbøtendetiltak for å redusereulempenskalbeskrives
ogeventuelttasinn i bestemmelsene.

6. 10 Teknisk infrastruktur

Innenforområdetsomeraktueltfor masseuttaker det i dagikke kjentat deter tekniskinfrastruktur
somer i direktekonflikt medenutvidelseav pukkverket.For detøvrigevarsledeområdet,hvorman
vil sepåalternativerfor adkomstvei,gårdetblant annetledningsnett.Videreerdetkjentå væreflere
privatedrikkevannskilderi nærområdet.

Somendel av planarbeidetvil maninnhentedataovereksiterendetekniskinfrastrukturi området.
Dettevil væreendelavgrunnlagetnårmanskalvurdereulike løsninger.

Konsekvensutredningenvil ta for segeventuellinnvirkning / endringerpåeksisterendenett,somfølge
av planforslaget,ogavbøtendetiltak skalbeskrives. I plankartetogbestemmelservil manleggeinn
nødvendigehensynssonerogbestemmelserknyttettil tekniskinfrastruktur.

6. 11 Overvannshåndtering

I planforslagetvil detredegjøresfor løsningerfor lokal overvannshåndtering.

6. 12 Geotekniske forhold og grunnvann

Somendel av planarbeidetskaldetgjøresenvurdering av geotekniskeforhold oggrunnvann.
Eksisterendekart somvisergrunnforholdinnhentes,ogut fra dettemådetvurderesbehovfor nærmere
undersøkelser.Somendelav planarbeidetskaldetgjøresenmineralressurskartlegging,ogdetskal
gjennomføresenkvalitets-ogverdivurderingav forekomsten.
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6.13 Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnerogkulturmiljø skalvurderesi konsekvensutredningen.BuskerudFylkeskommune
varslesomplanarbeidetfor at deskalkunneoppfylle undersøkelsespliktendehari henholdtil Lov om
kulturminner§ 9. Detantasat fylkeskommunenvil gjøreenbefaringav området.

Fylkeskommunenvil etterbefaringutarbeideenrapport, somkonsekvensutredningenvil gjengifra.
Ved funn aveventuellekulturminnervil dissebli vurderti sammenhengmedøvrigetemanårmanskal
utarbeideetplanforslagfor området.

6.14 Jord- og skogbruk

Områdetet avsatttil LNF i kommuneplanen.Bådeområdetfor uttaksområdetmedplanlagtutvidelse,
ogområdetfor ny adkomst,berørerikke dyrkamark,menkanleggebeslagpåområderfor skogdrift.

Konsekvensutredningenvil ta for seghvilke følgerplanforslagetvil hafor jord- ogskogbruk.

6.15 Barn og unge

Barnogungeerengruppesomskali varetassærskilt i planprosesser.I arbeidmedplanforslagetvil
detframkommeomområdetbrukesavbarnogunge.Generellsikkerhetfor barnmåogsåvurderes.
Barnogungeferdesoftesom“myke trafikanter”ogdetteerengruppesomvil bli ivaretattnår
trafikkløsningerskaldiskuteresundertemaettrafikk.

7 Risiko og sårbarhet (ROS)

HensiktenmedROS-analysenerå avdekkesårbareforhold / objektersomkanforbindesmed
reguleringsplanen.Analysenskalavdekkeforhold som kanmedføreenuakseptabelrisiko for
menneske,miljø eller materiell.ROS-analysenskalidentifiserehendelser,ogvurderesannsynligheten
for disse,samttilhørendekonsekvens.Ved identifiseringav uakseptabelrisiko vil detværevesentligå
utarbeideforebyggendetiltak.

Analysenvil værebasertpådensystematikksombl.a.er beskreveti “Veileder i brukav kommunale
Risiko-og Sårbarhetsanalyser”,utarbeidetavDirektoratetfor sivilt beredskapi 2003,samt
"Samfunnssikkerheti arealplanlegging,kartleggingav risiko ogsårbarhet"fra 2008.
I tillegg vil detbli anvendtutarbeidedesjekklister,spesieltsjekklisteangitti ”Veileder.GISi
samfunnssikkerhetogarealplanlegging.Vestlands-prosjektet,2005” (Statenskartverk/DSB).

ROS-analysenvil bli utførtpåbakgrunnav tilgjengeligedokumentersomer avbetydningfor arbeidet
medreguleringsplanen.Aktuelle dokumenteri forbindelsemeddennereguleringsplanenvil kunne
væretrafikkvurderinger,støyvurdering,rasfare,geotekniskeforhold ogvurderingav naturog
biologiskmangfold

SelveROS-analysengjennomføresnåralle grunnlagsdokumenterforeligger,mendetvil underveisi
planprosessenværeaktueltå sepåenkeltetema,med tankepåmulig arealbruki området.
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Analysenvil bli gjennomførti følgendetrinn:
1. Identifiseringav sårbareobjekter
2. Identifiseringav relevantehendelsersomkanrepresentereenrisiko
3. Sannsynlighetfor hendelsene
4. Konsekvenserav hendelsene
5. Sammenstillingav risiko
6. Forslagtil risikoreduserendetiltak



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1488-36  Arkiv: PLN 366  

 

Sak: 33/16 

 

366 Områdereguleringsplan Kunnskapspark Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 
 

3. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 
 

4. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare rekkefølgebestemmelser 

som ivaretar krav til lekeplasser og tilknytning til fjernvarme på en 

hensiktsmessig måte. 
 

5. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare behov for justering av 

plankartet for å sikre tilfredsstillende atkomst for næringseiendommene i 

Dronning Åstas gate som berøres av planutvidelsen. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1488-35   Arkiv: PLN 366  

 

366 Områdereguleringsplan Kunnskapspark Ringerike  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 
 

3. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 
 

4. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare rekkefølgebestemmelser 

som ivaretar krav til lekeplasser og tilknytning til fjernvarme på en 

hensiktsmessig måte. 
 

5. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare behov for justering av 

plankartet for å sikre tilfredsstillende atkomst for næringseiendommene i 

Dronning Åstas gate som berøres av planutvidelsen. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Høgskolen i Sørøst-Norge, tidligere Høgskolen i Buskerud, avdeling Ringerike, har behov 

for en plan som kan avklare arealbruken i området på en fremtidsrettet måte, og en 



områdereguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-2, anses som det 

planredskapet som egner seg best. 

 

I møte 18.11.2014 vedtok Formannskapet å legge forslag til områderegulering ut til 

offentlig ettersyn. I ettertid er det gjort endringer i planmaterialet som samlet er så 

omfattende at det er nødvendig å gjennomføre ett nytt offentlig ettersyn før planen kan 

vedtas av kommunen. 

 

Som følge av at det, etter ordinært offentlig ettersyn, har vært valg er det i saksframlegget 

gitt en utfyllende beskrivelse av saken. Presiseringer av endringer etter offentlig ettersyn 

er gjort i eget notat. 

 

Innledning 

En områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” anses å ha “vesentlig virkning for 

miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning 

(KU). Jf pbl §§ 4-1 og 4-2. 

Planforslaget åpner for betydelig utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og 

høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne utviklingen med tanke 

på nye undervisningsbygg eller næringsutvikling. Planen gir nødvendig fleksibilitet for 

høgskolen til å utvikle seg og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin 

attraktivitet og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Reguleringen legger til rette for at studentboliger kan etableres innenfor planområdet, noe 

som kan bidra positivt til en sterkere identitet og liv på campus. 

Planen tar sikte på å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. 

Etablering av nytt kryss, i form av rundkjøring, vil bedre adkomst til høgskolen og 

tilgjengelighet til sentrum og omkringliggende områder. Gjennomføring av nytt kryss er 

ikke sikret i forslag til reguleringsbestemmelser. Det er startet opp en egen prosess som 

tar sikte på gjennomføring av nytt kryss. 

 

Bakgrunn 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) sine lokaler i Dalsbråten er utdaterte og høgskolen 

ønsker å utvikle sin avdeling i Hønefoss med undervisningslokaler og nye områder for 

studentboliger. Et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” er i gang med HSN og Ringerike 

Utvikling (RU) som initiativtakere. Planen åpner for høyere utnyttelse av området og 

tillater bygging av undervisningsbygg, studentboliger, torg og uterom, samt 

høgskoletilknyttede næringer og videreføring av bolig i deler av eksisterende 

boligområder. Planen har fokus på tilgjengelighet for gående og syklende og legger opp 

til at deler av parkeringen på området skal legges under bakken i forbindelse med 

etablering av nye studentboliger. Planen vil ha store konsekvenser for enkelte naboer 

som blir sterkt berørt ved omlegging av atkomsten til området. Det vil være behov for å 

innløse minimum to av eiendommene i sin helhet. 

 
Statsbygg er grunneier i området og samarbeider med HSN og Studentsamskipnaden i 

Sørøst-Norge (SSN) om oppdatering av undervisningslokaler, utvikling av høgskoleområdet 

og planlegging av nye studentboliger i Hønefoss. 

Slik situasjonen er i dag er HSN lite synlig i bybildet og for dårlig knyttet opp mot 

sentrum. Adkomstforholdene til høgskolen er vanskelige og mye av arealene rundt skolen 

brukes til parkering. 



 
Det er behov for en plan som gir mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Eldre reguleringsplaner 

I tillegg til gjeldende reguleringsplan for selve HSN-tomta er det i dette området flere 

mindre reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er 

eldre, ikke gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 

og de deler av andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning 

av områderegulering nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike”. 

I planbeskrivelsen kapittel 4.6 er berørte reguleringsplaner listet opp. Det konkluderes 

med at omreguleringen ikke vil gi særlig negative konsekvenser men derimot rydde opp i 

eldre planer. 

 
 
Mulighetsstudien 

Prosjektet "Kunnskapspark Ringerike" er organisert i tre undergrupper: 

Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder. 

Ringerike Utvikling har sekretariatet. 

Eksisterende reguleringsplan nr. 217 for Statens Lærerhøgskole i Handel- og 

Kontorfag’s tomt (nå HSN) i Dalsbråten er fra 1993 og viser reguleringsformål offentlige 

bygninger og trafikkområde kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen. 

 

Stedsutviklingsgruppen har utarbeidet en mulighetsstudie (s.47/48 i planbeskrivelsen) for 

Kunnskapspark Ringerike for å vurdere romlig utvikling av eiendommen og 

naboeiendommene til høgskolen. Studiene tok utgangspunkt i mulighetene og analyserte 

behov og brukbarhet. Konklusjoner fra dette arbeidet er tatt med videre i 

reguleringsplanprosessen. 

 
Studentboliger 

SSN’s boliger var tidligere spredt på tre geografiske steder i Hønefoss med til sammen 9 

eldre bygg, med de driftsulemper som dette medfører. Disse 9 byggene utgjorde 120 

boenheter. SSN har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter i Hønefoss. Ved nybygg 

opereres det med en nøkkelfaktor på 30 m² pr. hybelenhet. SSN er i ferd med å føre opp 

154studentboliger innenfor campusområdet. Byggesaken er behandlet med utgangspunkt 

i tidligere reguleringsplan for høgskolens område men er også sett i forhold til ønsket 

utvikling som vist i forslag til ny plan.  

 
Områdereguleringa legger til rette for at en større andel av studentboligene kan etableres 

innenfor planområdet, noe som ventes å bidra positivt til en sterkere identitet og campus 

på området. Området ventes også å få mer liv ved at det blir flere personer utenom skoletid 

og det vil bli lettere å samle folk til interne aktiviteter og arrangementer. 

Mulig gangbru over Storelva mot Schjongslunden er tatt med i planforslaget. Det knyttes 

ikke rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av gangbru. Eventuell gjennomføring av 

denne er derfor avhengig av interesse og finansiering fra parter som kan ha nytte av en slik 

forbindelse.  

Det er lagt vekt på gode gangforbindelser og kontakt mot omkringliggende grøntområder 

og de nye utbyggingsområdene i Krakstadmarka. 



Planforslaget sikrer forbindelse og mulighet for allmenn ferdsel fra grøntområdene i øst 

gjennom bestemmelsen §2.3.4  

 
Utviklingsmuligheter 

Plangrepet legger til rette for utviklingsmuligheter som anses ønskelige og realistiske og 

har lagt stor vekt på arealsituasjonen både bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune 

ønsker en helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. 

 

Planforslaget gir mulighet for fortetting og etablering av ytterligere 20 000 kvm BRA 

innen arealene BOP1 og BKB5.  

BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, forskning, 

næringsutvikling samt servicefunksjoner for studenter og ansatte. I første omgang er det 

nærliggende med en ombygging av eksisterende bygningsmasse i BOP1 

(Høgskolebygget).  

BKB5 skal nyttes til studentboliger og offentlig eller privat tjenesteyting. Det legges opp 

til etablering av inntil 250 studentboliger/ 10 000kvm BRA på BKB5 (nåværende 

parkeringsarealer). Økning i antall studenter nær høgskolen ventes å ha en positiv effekt 

for campus-området.  

Planforslaget legger til rette for betydelig utbygging også av undervisningslokaler, 

studentboliger og høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne 

utviklingen, men planen gir nødvendig fleksibilitet for Høgskolen til å utvikle seg i tråd 

med utviklingen og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin attraktivitet 

og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner. 

Bestemmelsene gir strenge føringer for bruk av materialer og hvordan bygninger skal 

henvende seg til offentlige plasser. 

 
Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal 

kunne brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen. Det er lagt vekt på 

god tilgjengelighet for alle. 

 
Områdeplanen 

Planeier er kommunen, men etter avtale har planforslaget blitt utarbeidet av Statsbygg i 

tråd med høgskolens behov. Områdeplanen består av plankart med bestemmelser og en 

planbeskrivelse. Områdeplanen Kunnskapspark Ringerike er en så omfattende plan at det 

også inntrer krav om konsekvensutredning. I den sammenheng er det gjort utredning av 

naturmiljø, trafikkforhold, grunnforhold, klima/luft/støy, samt risiko og 

sårbarhetsanalyse. Konklusjonene fra utredningene er overført til planbeskrivelsen. 

Andre forhold som har vært relevante for planarbeidet er også synliggjort og vurdert i 

planbeskrivelsen. 

 

Naturmiljø/biologisk mangfold 

Alle planforslag skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven. I «Endringsrapporten» 

5.2 følger en utfyllende beskrivelse av forholdet til krav i naturmangfoldloven. 

Planforslaget berører i mindre grad uberørt natur og kartleggingen av berørte og 

tilgrensende områder anses tilstrekkelige. Planbeskrivelsen konkluderer med at 

utviklingen det reguleres for kan gi negative konsekvenser for fuglearten spurvehauk 



dersom arten ikke finner andre tilholdssteder i nærområdet. Konsekvensene totalt 

vurderes som svakt negative. Det anbefales ikke avbøtende tiltak i planbeskrivelsen. 

 

Trafikkforhold 

Planforslaget viser ny kryssløsning fra Bredalsveien mot Osloveien (Rv.35) I forbindelse 

med planarbeidet har det ikke vært krav fra regionale myndigheter om endring av krysset, 

men det har vært hensiktsmessig å ta rundkjøring med i planen for å sikre en 

trafikksikker, hensiktsmessig og attraktiv atkomstsituasjon for Høgskolen. Planforslaget 

vurderer konsekvensene for trafikkforholdene som minimale ved gjennomføring av et 

første utbyggingstrinn som dermed ikke utløser behov for endring av dagens situasjon.  

Ved full utbygging blir konsekvensene vurdert som positive ved ombygging av kryss og 

tiltak som bedrer forholdene for fotgjengere. Dagens undergang forutsettes erstattet ved 

etablering av nytt kryss. Dagens undergang anses som mindre gunstig ut i fra 

stigningsforhold og universell utforming, men også fordi den ikke gir gode og logiske 

forbindelser på tvers av Osloveien. Statens Vegvesen har ytret sterk skepsis mot en 

fjerning av undergangen som også vil være skolevei for barn i området ved etablering av 

ny barneskole på Benterud. 

Krysset ligger på hovedinnfartsåren til Hønefoss. Og tilgjengeligheten mellom byen 

og E-16, og utbyggingsområdene på Hvervenmoen og Tanberglia vil bli sterkt berørt. 

Med bakgrunn i kommunestyrevedtak om valg av kryssløsning (se Endringsrapport pkt 

1.2) fremmes planen med forslag om etablering av rundkjøring som gir best 

trafikkapasitet.  

 

Grunnforhold 

Planprogrammet gav føringer om at grunnforholdene i området må vies spesiell 

oppmerksomhet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport om grunnforhold som 

konkluderer med at fundamenteringsforholdene i området ikke er spesielt problematiske. 

Det vises til grunnundersøkelsene fra Krakstadmarka og konkluderes med nærmere 

grunnundersøkelser må gjennomføres dersom man går ut over det som beskrives som 

sikkert i denne rapporten. Planforslaget stiller ikke krav til nærmere undersøkelser og det 

er heller ikke avsatt byggegrense mot elveskrenten. 

 

Klima/luft/støy 

Planforslaget vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på temaene og foreslår ingen 

spesielle tiltak. 

 

Barn og unge. 

Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for barn og unge ved at det åpner 

området og bedrer forbindelsene til omkringliggende grøntområdet. Tiltak for sikring av 

myke trafikanter ved Bredalskrysset og sterk begrensning av biltrafikk i campusområdet 

anses også som positivt for barn og unge.  

 

Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere. 



Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere. Utfyllende beskrivelse av 

konsekvenser gis i planbeskrivelsen 6.6.8: Tabellen i planbeskrivelsen viser oversikt over 

eiendomsinngrep basert på tidligere planforslag med X-kryss.  

Det er utarbeidet ny tabell med arealbeslag som følge av rundkjøring som kryssløsning. 

Denne er vist under og i endringsrapporten. Arealbeslaget vil økes for noen grunneiere og 

reduseres for andre. Endringer av plassering av beslaglagt areal kan for noen ha større 

konsekvens enn endringen i arealets størrelse. Høring av planforslaget vil være egnet for 

å avklare slike forhold. 

Gnr 

/bnr  

Areal som må 

omdisponeres 

Areal avgis til  Bolighus 

må rives 

37/20 559 m2 Gangveg, avkjørsel, annet vegareal   

37/37 23,8 m2 Annet vegareal  

37/155 69 m2 Fortau langs Dronning Åstas gate 

I tillegg kommer 203 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

37/206 138 m2 Rundkjøring, annet vegformål  

I tillegg kommer 799 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 175 m2 Kjøreveg SKV1  

38/17 340 m2 Utvidelse av Osloveien (busslomme), Undergang 

(rampe) 

I tillegg kommer 45 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

38/18 471 m2 Rampe til undergang under Osloveien, gangveg ved 

rundkjøring 

I tillegg kommer 65,6 m2 midlertidig beslag 

(anleggsområde) 

 

38/19 82,2 m2 Gangveg langs ny Bredalsvei  

38/25 4,4 m2 Annet vegareal ved fortau langs Arnegårdsbakken  

38/26 573 m2 Kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Kjøreveg SKV1  

38/44 286 m2 Felles adkomstvei SV3, undergang (rampe), kjøreveg 

SKV1. 

I tillegg kommer 120 m2 midlertidig beslag 

 



(anleggsområde) 

38/38 1 175 m2 Eiendommen må erverves og bygninger rives for 

etablering av rampe til undergang under 

Osloveien. 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt 

BKB5 

 

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/60 46,7 m2 Fortau langs Arnegårdsbakken  

38/62 3,2 m2 Annet vegareal ved fortau langs Arnegårdsbakken  

38/67 25,5 m2 Utvidelse av Osloveien (busslomme)  

38/69 2 640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  

38/70 604 m2 Rundkjøring og gangveg  

38/83 468 m2 

 

Eiendommen må erverves og bygninger rives for 

fremføring av ny Bredalsvei samt nytt kryss med 

kjøreveg SKV1.  

X 

38/90 82,7 m2 Gangveg langs rundkjøring  

38/95 154 m2 Ny Bredalsveg, gangveg langs ny Bredalsveg  

Oppdatert tabell med arealbeslag som følge av kryssløsning med rundkjøring som vist i plankart. 

*Grå markering angir mindre konsekvenser 

Hvit markering angir større konsekvenser 

Rød angir store konsekvenser der behov for erverv av eiendom og riving av bolig er sannsynlig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området ved Høgskolen avsatt til offentlige 

bygninger. De nærmeste områdene rundt er avsatt til boligområder og bak skolen på 

østsiden er arealene definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs 

Storelva og opp til skolen avsatt til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av 

Bredalsveien er i arealdelen avsatt til byggeområde erverv. 

I planbeskrivelsen er planer, føringer og retningslinjer som vurderes som relevante listet 

opp under kapittel 4. I kapittel 6, punkt 2 går det frem hvordan planforslaget er vurdert i 

forhold til disse. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Spesielt 

trekkes det fram at samlokalisering av studentboliger ventes å generere mindre trafikk, 

forholdene for gående og syklende bedres og adkomst til grøntområder og 

høgskoleområdet gjøres bedre og mer attraktivt. 

 

Juridiske forhold  
Områderegulering brukes av kommunen der den finner det er behov for å gi mer 

detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken enn kommuneplanens arealdel viser. 

 



I forskrift om konsekvensutredninger § 6 er det redegjort for innholdet i planprogram. For 

områdereguleringsplanen utredes bare de delene av planen som fastsetter rammer for 

fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og 

naboer 12. juli 2011. 

Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og 

Formannskapet (sak 11/12 17.jan.2012). Samtidig ble planprogrammet vedtatt lagt ut til 

høring og offentlig ettersyn.  

Oppstart av plan og høring av planprogram ble varslet i brev og annonsert i Ring blad 

28.01.2012 med frist for innspill 12.03.2012. Planprogrammet ble behandlet av HMA 

3.des 21012(sak 146/12) og fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den 4.des.2012. 

Formannskapet fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn (sak 116/14) 

den 18.nov.2014.  

 

Merknader/innsigelser til ordinært ettersyn og endringer i planforslaget. 
Planen er endret på grunnlag av innkomne merknader og innsigelser. Endringene er gjort 

rede for i dokumentet Endringsrapport. Vurdering av de enkelte merknadene fremkommer 

i dokumentet «Oppsummering og vurdering av uttalelser etter høring og offentlig 

ettersyn.» 

NVE fremmet innsigelse til planforslaget i brev datert 6.2.2015 grunnet manglende 

ivaretakelse av faren for skred og erosjon. Supplerende grunnundersøkelser er utført og 

fulgt opp med byggegrense og hensynssone i plankartet. Revidert forslag er oversendt 

NVE som har trukket innsigelsen. 

 

Endringene som anses å ha størst konsekvenser er innføring av byggegrense og 

henssynsone ras mot elveskråningen og endringen fra X-kryss til rundkjøring som vil ha 

konsekvenser for arealbeslaget.  

Endringen av kryssløsning vil i særlig grad berøre kommunens arealer sør for 

Bredalskrysset, men gjør også at planområdet er utvidet noe nedover Dronning Åstas gate 

grunnet behov for heving av deler av denne for å tilfredsstille krav til geometrien i 

rundkjøring.  

Berørte næringsdrivende er kontaktet og har akseptert planutvidelsen, men har presisert sitt 

behov for at tilgjengeligheten ikke reduseres. I området langs Dronning Åstas gate er 

eksisterende reguleringsplan videreført. Det er gjort utvidelser av krysset for å bedre 

trafikkavviklingen i den senere tid. Det er ikke fullt ut avklart om endringene som er gjort 

bør videreføres i planforslaget for å sikre tilfredsstillende gjenoppbygging. 

 

Innføring av byggegrense mot elveskråningen vil ha store konsekvenser for berørte 

grunneieres muligheter til bruk av egen eiendom. Dette er imidlertid ikke en følge av 

planforslaget men er naturgitte forhold som kartfestes i planen. Byggeforbudet vil således 

gjelde i disse områdene uavhengig av vedtak av planen.  

 

Fylkesmannen har i sin merknad bedt om sikring av lekeplass og tilknytning til fjernvarme. 

Høyskolen er i en særstilling da det etableres svært mange boliger for personer som 

normalt ikke har barn mens de bor der. Det vil likevel kunne være et behov for tilrettelagte 

arealer for å tilfredsstille behovet ved besøk eller i overgangsfaser. Behovet må imidlertid 

antas å ligge lavere enn det som er normalt ved tilsvarende antall ordinære boliger. 



 

  

Økonomiske forhold 
Planen legger opp til en ombygging av Bredalskrysset og ombygging av 

Bredalsveien. Endringene medfører behov for grunnerverv for å sikre 

gjennomføringen. Ombyggingene er ikke nødvendige som følge av de planene 

som foreligger for utvikling av området på det nåværende tidspunkt.  

Kommunestyret vedtok i sak 88/15  «Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud 

fylkeskommune og Høgskolen Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en 

tredjedel hver. De nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016-

2018.» 

Det vil være aktuelt for kommunen å forskuttere innløsning av eiendommene som 

er nødvendige å erverve dersom eierne, på grunnlag av planen, ønsker dette. Det 

anses at kommunen vil kunne nyttiggjøre seg eiendommene på en hensiktsmessig 

måte fram mot en fremtidig gjennomføring av kryssendringen, samt at kostnadene 

ved erverv vil kunne inngå i kommunens del av spleiselaget. Muligheten for slik 

innløsning vil også gi større forutsigbarhet for de av beboerne som blir nødt til å 

flytte som følge av planforslaget. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, 

spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 

Grunneiere som blir berørt gjennom inngrep på deres eiendom bør følges opp tett 

for å sikre at de får tilstrekkelig informasjon om konsekvenser og forventet 

framdrift. Det bør tas sikte på å avholde møte i forbindelse med høringen slik at 

berørte av planforslaget får anledning til å avklare sine spørsmål.  

 

Alternative løsninger 
I mulighetsstudiene har det vært sett på ulike alternativer for utbygging som i ulik 

grad har tatt inn næring/industri/kontor og sett på ulike scenarier for campusutvikling. 

Høgskolen mener planforslaget som foreligger til behandling vil være et godt 

utgangspunkt for utvikling av høgskoleområdet. Og den anser at et større fokus på 

næringsarealer kan bli problematisk ut i fra begrenset etterspørsel etter næringsarealer 

som knytter seg direkte mot Høgskolen, selv om dette kan skape gjensidig nytte.  

 

Rundkjøring er ikke tenkt opparbeidet som følge av planlagte utbygginger innen 

planområdet, men vil være nødvendig dersom man i fremtiden får en økt attraktivitet 

og videre utbygging av høyskoleområdet. Det vil også bedre trafikksikkerheten, noe 

som vil ha betydning når det nå tilrettelegges for økt bruk av vegsystemet for myke 

trafikanter. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Det er avklart at SSN ønsker nye studentboliger på campus og det skal ikke planlegges 

for at disse skal spres rundt i Hønefoss. Nye studentboliger bygges nå på campus. 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen ser meget positiv på at Høgskolen i Buskerud og Vestfold og SSN velger å 

satse videre på utvikling av høgskolemiljøet i Hønefoss. 

For Hønefoss som by representerer Høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom 

studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen bør etter rådmannens syn derfor gjøre 

sitt ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet for å utvikle seg og ta 

grep for å sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner. 

 
Området ved HSN har et potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en 

helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og 

uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. Rådmannen anser 

at planforslaget legger opp til en fornuftig og realistisk utvikling og støtter Høgskolens 

syn om å styrke campus gjennom etablering av studentboliger for å styrke 

studentmiljøet. 

 

Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke 

områdene. Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte Høgskolen tettere til 

lokalsamfunnet og bidra positivt til utviklingen av byen. Høgskolen vil også kunne bli et 

tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt 

og sentrumsnært. 

 

Det er ikke stilt krav til gjennomføring av gangbro gjennom rekkefølgebestemmelsene. 

Rådmannen anser at en etablering av en slik bro kan være svært positiv for tilknytningen 

mellom høyskoleområdet og Schjongslunden med de tilbudene som ligger der. Ved en 

eventuell gjennomføring av en bro må man imidlertid vurdere forholdene på begge sider 

av elven og også vurdere mulighetene for fundamentering og konsekvenser for biologisk 

mangfold, landskap og kvalitetene på Schjongslunden. Det kan derfor virke noe raskt å 

binde plasseringen i planen uten at disse vurderingene er gjort, men rådmannen ser det 

som et tydelig signal på at en slik forbindelse er ønsket som del av høyskoleområdet. Det 

kan også være et steg mot det videre arbeidet med konkretisering av tiltak for oppfølging 

av KVU-en. 

 

Planforslaget endrer ikke gjeldende reguleringer i området i vesentlig grad, men fører til at 

det i noen områder legges opp til en framtidig høyere utnytelse.  

Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt. 

Dette gjelder spesielt eiendommene Gnr/Bnr 38/38 og 38/83 der forslag til ny atkomst 

medfører behov for å rive boligene på eiendommene. Også andre blir berørt blant annet 

gjennom endring av atkomstforhold og tap av arealer eller begrensninger i bruken. 

Rådmannen har igangsatt arbeidet med å kartlegge konsekvenser for de sterkest berørte og 

ser på løsninger for å redusere negative konsekvenser. Det er gjennomført et 

informasjonsmøte med eierne av de mest berørte eiendommene. Her gikk det fram at det 

ved vedtak av områdereguleringen vil bli fremmet krav om innløsning av disse 

eiendommene. 

Planforslaget stiller ikke krav om gjennomføring av regulert rundkjøring. Det ser ikke ut 

til at det er andre planer som det vil være naturlig å pålegge ombygging av krysset og 

dette skaper en usikkerhet rundt tidsperspektiv for gjennomføring som er uheldig.  

Planutvidelsen i Dronning Åstas gate har videreført eksisterende regulering. Det er etter 

vedtak av eksisterende plan gjort endringer av krysset til næringseiendommene av 

kapasitetshensyn. Før vedtak av planen sikrer gjenoppbygging tilfredsstillende.  



Ansvar for krav om innløsning og erstatning for tap/ulempe som følge av reguleringen 

bør også avklares før planen vedtas. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er svært oversiktlig og gir et godt grunnlag for å 

vurdere konsekvenser av områdereguleringa. Ut i fra forslaget innebærer planene om 

utvikling av området i første omgang bygging av studentboliger og ombygging av 

eksisterende undervisningslokaler. Det er beregnet at første trinn ikke gir økt trafikk og 

det er derfor ikke tatt inn krav om opparbeidelse av krysset i bestemmelsene. Selv om 

trinn to, med full utbygging, beregnes å generere en del mer trafikk enn dagens situasjon 

anser rådmannen det sannsynlig at heller ikke dette vil medføre krav om nytt kryss ut i fra 

kapasitetshensyn. Det er imidlertid betenkelig at krav om nytt kryss ikke er tatt inn ut i fra 

trafikksikkerhetshensyn. Det er sannsynlig, og ønskelig at lokaliseringen av studentboliger 

vil medføre mindre behov for bruk av bil gjennom at beboerne i større grad benytter seg 

av gange og sykkel. Bredalsveien og krysset mot Osloveien er lite tilrettelagt denne 

gruppen trafikanter og en oppgradering av krysset bør derfor være av stor interesse for 

høyskolen. Rådmannen anser imidlertid at samarbeidsprosjektet som er startet for å løse 

dette gir en fornuftig håndtering. 
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PLANENS INTENSJON 

 

Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av et campusområde 

med høy kvalitet. Planen skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuelle 

utvidelser av høgskolens bygg, samt for bygging av studentboliger med tilhørende funksjoner.  

Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.  

 

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning 

Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres 

gjennom campus og bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.  

 

Reguleringsplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder 

innenfor planen, for eksempel til høgskoletilknyttede næringer, men også andre formål. 

Visjon: 
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§ 1. Felles bestemmelser 

§ 1.1 Reguleringsformål 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

Arealformål, jf. pbl § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg, herunder arealer for  

 

Boligbebyggelse BFS1, BFS2, BFS3 

Bebyggelse for offentlig eller privat 

tjenesteyting 

BOP1 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 

Bolig/tjenesteyting 

BKB5 

Forretning/kontor/industri 

BKB6 og BKB7 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder areal for  

Veg  SV1, SV2, SV3, SV4 

Kjøreveg  SKV1, SKV2 

Fortau  SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 

Gang-/sykkelveg SGS1, SGS2, SGS3, SGS4, SGS5, 

SGS6 

Gangveg SGG1, SGG2 

Sykkelfelt SS1, SS2 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT (unummerert, flere uten tekst) 

Annen veggrunn – grøntareal SVG1, SVG2, SVG3, SVG4, SVG5, 

SVG6 

Kollektivholdeplass SKH1, SKH2 

 

3. Grønnstruktur, herunder areal for  

Grønnstruktur G1, G2 

Turdrag GTD1, GTD2 

Turveg GT1, GT2 

Friområde GF1, GF2 

 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg, herunder 

områder for  

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, herunder områder for  

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 

 

Hensynssoner, jf. pbl § 12-6: 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. 
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Ras- og skredfare H310_1 

Flomfare H320_1, H-320_2 

d) Båndleggingssoner 

Båndlegging etter lov om kulturminner H370_1 

 

Bestemmelsesområder, jf. Kartforskriften / pbl § 12-7: 

Torg #1 

Gang-/sykkelbru #2 

Gang-/sykkelbru #3, #4, #5 

§ 1.2. Eierform 
 

For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran 

formålsbetegnelsen: o_ = offentlig formål  

f_ = fellesareal for flere eiendommer 

 

På små formålsflater for samferdselsanlegg er tekst utelatt på plankartet av praktiske grunner. 

Eierform for vegers sidearealer som fortau, gang-/sykkelveg og annen veggrunn skal følge 

vegens eierform også der det av praktiske årsaker er utelatt teksting. 

Deltakere i felles areal er angitt under bestemmelsen til det aktuelle arealformålet. 

§ 1.3 Universell utforming 

Universell utforming skal legges til grunn for utforming av tiltak innen planområdet. Ved 

søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for eventuelle behov for tilpasninger, også 

utenfor det aktuelle tiltaket eller eiendommen, som er nødvendig for å oppnå gode 

sammenhenger mellom tiltaket og det øvrige fysiske miljøet.  

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
(pbl § 12-5 nr.1) 

§ 2.1 Felles bestemmelser for bebyggelse og anlegg 

1. Støy 

Miljøverndepartementets skriv, T-1442, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter og 

retningslinjer gjøres gjeldende for byggeområder innenfor planen. Ny støyømfintlig 

bebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer skal sikres støyforhold i tråd med 

grenseverdiene i tabell 3 i retningslinjen T-1442/2012. 

Til grunn for eventuelle avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal 

ligge ved søknad om tillatelse. I felt hvor avbøtende tiltak mot støy er nødvendig skal 

støytiltakene være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. 

2. Vannbåren varme 

All ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

3. Skilt og reklame 

Plassering og utforming av skilt og reklame skal dokumenteres ved tegninger som følger 

søknad om tillatelse til tiltak.  

Det tillates ikke skilt montert på møner, tak, gesimser og takutstikk. 

4. Parkering 

Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene, med unntak og presiseringer som 

gjelder studentboliger slik det fremgår av § 2.3 og § 2.5. 
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Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke regnes med ved 

beregning av grad av utnyttelse. 

5. Utomhusplan 

Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan 

som framlegges ved søknad om tillatelse til tiltak. 

Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte kotesatt detaljplassering av 

bebyggelse, uteplasser, parkeringsplasser, veier og vise terrengendringer samt 

vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet. 

Det skal settes av anvendelige arealer til uteopphold for aktuelle brukergrupper. 

Arealene skal ha god beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke 

bestå av smale striper. 

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1, BFS2, BFS3) 

1. Formål 

Områdene BFS1, BFS2 og BFS3 skal nyttes til boligbebyggelse i form av frittliggende 

småhus (eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre- og firemannsbolig, 

kjedehus, rekkehus, atriumhus). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 25 %. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

5. Uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal er MUA  25 m
2 
pr boenhet.  

§ 2.3 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) 

1. Formål 

Område BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt 

forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne virksomheten.  

Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, kantinevirksomhet med 

mer, samt studentboliger kan også etableres innenfor området.  

I området inngår også internveier og plasser. Se også krav til torg i § 8 (#1). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m
2
-BRA) og skal være maksimalt 20 000 m

2
 BRA. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 16,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Deler av bebyggelsen tillates oppført med byggehøyder inntil 22 meter over gjennomsnittlig 

terrengnivå. Slike deler av bebyggelsen skal ikke utgjøre mer en 25 % av det totale bebygde 

arealet innen området. 
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Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensene, men utbygging av område BOP1 og 

BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av formålsgrensen mellom 

disse to områdene. 

Bebyggelsen plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 

GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 

5. Bebyggelsens utforming 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være 

utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis 

benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og 

fellesfunksjoner skal i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser 

til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8. 

Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksisterende bygninger. 

6. Parkering 

Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken. 

Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad 

ledes inn i område BOP1.  

 

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 

Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 

I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 

boenheter. 

§ 2.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1) 

1. Formål 

Områdene BKB1 skal nyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål men underformål 

som angitt på plankartet, men boliger tillates ikke i første og andre etasje mot Osloveien. 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 50 %. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 12,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

5. Uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal er MUA  25 m
2 
pr boenhet.  

6. Plankrav 

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB1. 
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§ 2.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB2, BKB3, BKB4) 

1. Formål 

Områdene BKB2, BKB3 og BKB4 skal nyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål 

men underformål som angitt på plankartet, men boliger tillates ikke i første og andre etasje 

mot Osloveien i område BKB2. 

2. Plankrav 

Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende 

småhusbebyggelse. Ved bruk til andre formål som angitt på plankartet stilles det krav om 

detaljreguleringsplan for områdene BKB2, BKB3 og BKB4. 

Arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 samt fradeling til slike formål 

kan ikke finne sted før området inngår i godkjent detaljreguleringsplan. 

Plankravet gjelder ikke for tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2, 20-3 og 20-4. 

3. Bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse 

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende: 

 Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 25 

%. 

 Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå.  

 Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med 

høyder for både eksisterende og planlagt terreng. 

 Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

 Minste uteoppholdsareal er MUA  25 m
2 
pr boenhet.  

§ 2.6 Bolig / tjenesteyting (BKB5) 

1. Formål 

Område BKB5 skal nyttes til studentboliger og / eller offentlig eller privat tjenesteyting i form 

av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne 

virksomheten. Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, 

kantinevirksomhet med mer kan også etableres innenfor området.  

I området inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1), internveier og plasser. Se også 

krav til torg i § 8 (#1). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m
2
-BRA) og skal være maksimalt 10 000 m

2
 BRA. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 16,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

Utbygging av område BOP1 og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på 

tvers av formålsgrensen mellom disse to områdene. 

Bebyggelsen plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 

GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 
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5. Bebyggelsens utforming 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være 

utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis 

benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og 

fellesfunksjoner skal i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser 

til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8. 

Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader. 

6. Parkering 

Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken. 

Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad 

ledes inn i område BKB5.  

 

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 

Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 

I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 

boenheter. 

7. Uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal er MUA  10 m
2 
pr hybelenhet. 

§ 2.7 Forretning/kontor/industri (BKB6 og BKB7) 

1. Formål 

Denne planen gir ikke detaljert avklaring av utnytting for areal regulert til kombinert formål 

forretning/kontor/industri. Disse områdene er tatt med kun fordi de berøres av midlertidige 

anleggsområder. For permanent arealbruk skal bestemmelsene i tidligere plan fortsatt gjelde 

for BKB6 og BKB7. 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(pbl § 12-5 nr. 2) 

§ 3.1 Felles bestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til formål som angitt på plankartet. 

Mindre justeringer av avgrensning mellom de ulike formålene kan tillates. 

2. Vegstandard 

Veg med offentlig eierform, med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet etter Statens 

vegvesens vegnormaler. 

3. Avkjøringsforhold 

Avkjørsler er vist på plankartet enten som del av vegens geometri eller med symbol (pil). 

Avkjørsel vist med symbol viser kun hvilken veg / retning avkjørselen skjer fra. Utforming og 

endelig plassering fastsettes i byggesak. 

Avkjørsel til gnr 37 bnr 157: Denne eiendommen ligger utenfor planområdet og regulert 

avkjørsel gjelder kun for dagens bruk av eiendommen. 

4. Materialbruk 

Kantstein og belegningsstein skal være av naturstein. 

For samferdselsanlegg som ikke har offentlig eierform aksepteres betongstein som alternativ. 
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5. Skilt og reklame 

Trafikkskilt tillates. Annen skilting eller reklame tillates ikke i områder regulert til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

§ 3.2 Veg (SV1, SV2, SV3, SV4) 

Vegene SV1, SV2, SV3 og SV4 skal være private veger med felles eierform. 

For felles avkjørsel SV1 skal alle eiendommene i område BFS1, BFS2, BFS3 og BKB4, samt 

eiendommer i område BKB2 som benytter denne veien, være medeiere med like andeler. 

For felles avkjørsel SV2 skal alle eiendommene i område BKB3 være medeiere med like 

andeler. 

For felles avkjørsel SV3 skal alle eiendommene i område BKB1 med grense til SV3 være 

medeiere med like andeler. 

For felles avkjørsel SV4 skal bestemmelsene i tidligere plan fortsatt gjelde. Jf. § 2.7. 

§ 3.3 Kjøreveg (SKV1, SKV2) 

Kjøreveg SKV1 og SKV2 skal ha offentlig eierform. 

§ 3.4 Fortau (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6) 

Alle arealer regulert til fortau innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.5 Gang-/sykkelveg (SGS1, SGS2, SGS3, SGS4, SGS5 og SGS6) 

Alle arealer regulert til gang-/sykkelveg innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.6 Gangveg (SGG1 og SGG2) 

Alle arealer regulert til gangveg innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.7 Sykkelfelt (SS1 og SS2) 

Alle arealer regulert til sykkelfelt innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.8 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT - unummerert, flere uten tekst) 

Alle arealer regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innenfor planområdet skal ha 

offentlig eierform. 

§ 3.9 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1, SVG2, SVG3, SVG4, SVG5, SVG6) 

Alle arealer regulert til annen veggrunn - grøntareal innenfor planområdet skal ha offentlig 

eierform. 

§ 3.10 Kollektivholdeplass (SKH1, SKH2) 

Alle arealer regulert til kollektivholdeplass innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 4. Grønnstruktur 
(pbl § 12-5 nr. 3) 

§ 4.1 Felles bestemmelser for grønnstruktur 

1. Inngrep i vegetasjon og terreng 

Sår i terrenget skal unngås, og skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon 

som grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. 
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2. Vann  

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i 

grønnstrukturen. 

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt 

å styrke områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering 

som på forhånd er godkjent av kommunen. 

3. Bygg og anlegg 

I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  

- Belysning 

-  Lekeapparater 

- Treningsapparater 

4. Skilt og reklame 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til grønnstruktur. 

§ 4.2 Grønnstruktur (G1, G2) 

Områdene G1 og G2 reguleres til uspesifisert grønnstruktur. 

§ 4.3 Turdrag (GTD1, GTD2) 

Områdene GTD1 og GTD2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turdrag. 

§ 4.3 Turveg (GT1, GT2) 

Områdene GT1 og GT2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turveg. 

§ 4.4 Friområde (GF1, GF2) 

I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at 

naturlig vegetasjon i stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av 

grønnstrukturen. 

§ 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
(pbl § 12-5 nr. 5) 

§ 5.1 Naturformål (LNA1, LNA2, LNA3) 

1. Bevaring av vegetasjon og terreng 

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon 

som naturformål eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er 

godkjent av kommunen. 

2. Vann  

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt 

å styrke bekkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en 

plan for overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen. 

3. Bygg og anlegg 

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  
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4. Skilt og reklame 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål. 

§ 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 
(pbl § 12-5 nr. 6) 

Naturområde i sjø og vassdrag (VNV1) 

 

Bro over elva kan tillates bygget innenfor angitt bestemmelsesområde #2. Se også § 8. 

§ 7. Hensynssoner 
(pbl § 12-6) 
 

§ 7.1 Ras- og skredfare (H310_1) 

(pbl § 11-8 a) 

Innenfor faresone – rasfare (H310) skal det ikke oppføres noen form for nye bygg, anlegg 

eller andre installasjoner. Det tillates heller ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding 

av grunnen som kan øke rasfaren. Ved tiltak på eksisterende bygg eller anlegg innenfor 

området må de geotekniske forholdene dokumenters og eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 

§ 7.2 Flomfare (H320_1, H320_2) 

(pbl § 11-8 a) 

Planlegging og utførsel av bygge- og anleggstiltak innenfor området må ta hensyn til 

flomfaren og dokumentere avbøtende tiltak. 

§ 7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1) 

(pbl § 11-8 d) 

Område H730_1 er båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor området ligger 

automatisk fredet kulturminne fangstlokalitet ID 161344. Det må ikke forekomme noen form 

for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra 

kulturvernmyndighetene. 

§ 8. Bestemmelsesområder 
(kartforskriften / pbl § 12-7) 

Torg (#1) 

I bestemmelsesområde #1 Torg skal det anlegges et sentralt uteområde felles for område 

BKB5 og BOP1. Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets 

betydning som sentralt uterom. 

 

Torgets defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. 

Grensen rundt bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til 

hensikt å styrke områdets funksjon som felles sentralt uterom. 

 

Området skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom 

planområdet skal lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral 

møteplass. Varelevering skal løses slik at det gir minst mulig konflikt med myke trafikanter. 
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Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Se 

bestemmelser knyttet til BOP1 og BKB5. 

 

Gulvet i uterommet skal ha steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg 

og beplantning og grøntområder skal brukes for å differensiere ulike funksjonelle soner i 

rommet. 

 

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, 

belysning samt aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer. 

 

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved 

søknad om tiltak innenfor områdene BOP1 og BKB5.  

Gang-/sykkelbru (#2) 

I bestemmelsesområde #2 kan det tillates etablering av bru for gående og syklende, samt 

nødvendig tilpasning mellom bru og eksisterende stier og turveger. 

Krav til fri høyde under brua fastsettes i byggesak. 

 

Midlertidige anleggsområder (#3, #4 og #5) 

Områdene regulert til midlertidig anleggsområde kan benyttes til anleggsområde ved 

gjennomføring av veganlegget. Virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av 

veganlegget tillates. 

 

Avkjørsler og fremkommelighet skal ivaretas slik at anleggsgjennomføringen blir til minst 

mulig ulempe for de berørte eiendommene. 

 

Områder som er berørt av anleggsvirksomheten skal istandsettes til angitt arealformål. 

 

I område #5 skal anleggsvirksomheten begrenses og det skal spesielt tas hensyn til 

driftsforhold på tilstøtende eiendommer. 

 

 

 

 

 

 

 

Til informasjon (ikke del av juridisk bindende bestemmelser) 

Eventuelle brufundamenter i Storelva vil kreve tillatelse fra Fylkesmannen etter forskrift om 

fysiske tiltak i vassdrag, fastsatt med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og 

innlandsfisk. Eventuell omlegging av bekkeløp, som reguleringsbestemmelsene 

åpner for, vil også kunne behandles etter denne forskriften. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Revidert planforslag 

Forslag til områderegulering for Kunnskapspark Ringerike ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 29.11.2014 
- 20.1.2015. Det kom 11 høringsuttalelser.  

Som en følge av de innkomne innspillene er det gjort endringer i planforslaget. Endringene beskrives i det 
etterfølgende. Ikke alle dokumenter er endret. Det er utarbeidet nytt (revidert) plankart og et nytt og oppdatert 
sett reguleringsbestemmelser. Planbeskrivelsen er ikke endret. I stedet er alle suppleringer og endringer 
redegjort for i endringsrapporten (dette dokumentet). Samlet dokumentoversikt er tatt inn bakerst i rapporten. 

NVE fremmet innsigelse til planen i forhold til utredning og ivaretakelse av fare for skred og erosjon. Det er 
gjort supplerende undersøkelser og endringer i planen for å imøtekomme innsigelsen.  

Det opprinnelige planforslaget er ikke oppdatert i henhold til høringsuttalelsene. Endringene som er gjort i 
plankart og bestemmelser for planforslaget med rundkjøring vil på flere punkter måtte gjøres tilsvarende for 
planforslaget med X-kryss dersom det forsalget skulle aktualiseres igjen. Ikke minst vil dette gjelde endringer 
knyttet til temaene geoteknikk og kulturminner. 

Revidert planforslag er basert på løsning med rundkjøring i stedet for X-kryss i Osloveien. Statens vegvesen 
hadde ikke innsigelse til planforslaget med X-kryss, men Ringerike kommune har valgt å endre planforslagets 
kryssløsning i Osloveien fra X-kryss til rundkjøring. Denne endringen er i seg selv så stor at det vurderes som 
nødvendig å legge planen ut til nytt offentlig ettersyn. 

 

1.2 Vedtak om rundkjøring 

Den 25.6.2015, ved behandling av sak 88/15 «Kunnskapspark Ringerike – avklaring av kryssløsning og 
finansiering», vedtok kommunestyret i Ringerike enstemmig å velge rundkjøring fremfor X-kryss. 

Vedtak i kommunestyret sak 88/15: 

1. Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom Osloveien og ny vei 
som skal erstatte Bredalgate fram mot Høgskolen Buskerud Vestfold. 

2. Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen Buskerud Vestfold i 
finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De nødvendige bevilgninger tas inn i 
økonomiplanen i perioden 2016-2018. 

 

1.3 Studentboliger under bygging 

Undervegs i planprosessen er det gitt byggetillatelse 
til nye studentboliger på campus. 
Studentsamskipnaden bygger boliger for 154 
studenter fordelt på 146 enkelthybler og 4 små 
parleiligheter i område BKB5. Boligene bygges som 
passivhus med hovedkonstruksjon i massivtre. 
Prosjektet består av to boligblokker på henholdsvis 
fire og fem etasjer over en sokkeletasje med 
næringsareal til høgskolerettet virksomhet, boder, 
parkeringskjeller og vaskeri for studentene. 

Figur 1: Nye studentboliger.  
Illustrasjon fra Code Arkitektur hentet fra www.ringblad.no 

Bygging av studentboliger på høgskolens område er godkjent og påbegynt uten å avvente endelig godkjenning 
av områdereguleringen. Byggesaken er behandlet med utgangspunkt i tidligere reguleringsplan for høgskolens 
område men er også sett i forhold til ønsket utvikling som vist i planforslaget. 
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2 SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER 

2.1 Hovedpunkter 

Det er kommet 11 innspill, og flere tar opp en rekke ulike forhold. Noen gjelder planens innhold, med konkrete 
forslag. Andre er mer temaorienterte, eller tar opp forhold som bør utredes nærmere. Punktene nedenfor gir et 
overblikk over de tema som er tatt opp.  

 Fylkesmannen ber om konkretisering av forholdet til naturmangfoldloven og ber om supplering og 
presisering av reguleringsbestemmelser vedrørende bru, lekearealer, fjernvarme og støy, samt at det 
legges opp til vannbåren varme. 

 

 Fylkeskommunen ber om at en hensynssone legges inn for et automatisk fredet kulturminne  
 

 Statens vegvesen påpeker mangler ved trafikkanalysen, ønsker planskilt løsning for fotgjengere og 
syklister og har noen kommentarer til vegløsningen. Vegvesenet mener det bør være 
rekkefølgebestemmelser om bygging av nytt kryss. 

 

 NVE har innsigelse til planen i forhold til utredning og ivaretakelse av fare for skred og erosjon. Det 
må gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser og arealer utsatt for erosjon må vises med 
hensynssone. Byggegrense bør være lenger fra elvekanten. 

 

 Kommunens byggesaksavdeling har innspill til reguleringsbestemmelsene vedrørende 
uteoppholdsareal, høyder, geoteknikk og rekkefølgebestemmelser. 

 

 Kommunelegen er positiv til planen, spesielt utbedring av kryss og ny bru over elva. 
 

 Anita og Elling H V Heieren argumenterer for rundkjøring 
 

 Borgen, eier av Bredalsveien 4 og 6 ønsker endring av vei SKV1. 
 

 Statsbygg er positiv til planforslaget og opptatt av realisering av ny kryssløsning raskt. Statsbygg 
mener kommunen og vegvesenet må bidra økonomisk til dette. Eventuelle rekkefølgebestemmelser 
som krever utbygging av veisystemet før ombygging av høgskolen og bygging av studentboliger vil 
legge lokk på utviklingen. 
 

 Krakstadmarka AS ønsker å utvide planområdet og legge inn nye byggeområder 
 

 Fjelldal eiendom AS har planer om nybygg og ønsker å beholde avkjøring fra Osloveien, samt å flytte 
veg SKV1. 

 

2.2 Vurdering 

Hvert enkelt av innspillene er oppsummert og kommentert nærmere i eget notat. Rådmannens vurdering 
fremgår av notatet. 
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3 ENDRINGER AV PLANKARTET 

3.1 Samferdselsanlegg 

3.1.1 Rundkjøring 

Den største endringen av planforslaget er endring av kryssløsning i Osloveien fra X-kyss til rundkjøring. 
Endringen er gjort på bakgrunn av vedtak i Ringerike kommunestyre (sak 88/15) og begrunnet med at 
rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. 

Rundkjøringen ligger i skrånende terreng, men selve rundkjøringen skal være relativt flat. Dette medfører 
endringer av vertikalgeometrien for Dronning Åstas gate og for Osloveien nord for rundkjøringen. 

Osloveien vil bli hevet noe slik at det blir en liten oppoverbakke fra krysset ved Carl Platous gate og sydover.  

Dronning Åstas gate er allerede i dag litt for bratt i østenden inn mot Osloveien. Fra rundkjøringen vil det bli 
endret horisontal linjeføring for å få riktige stigningsforhold. Omleggingen vil starte ca 100 meter før 
rundkjøringen.  

3.1.2 Undergang  

Etter meget klar anbefaling fra Statens vegvesen er løsningen med rundkjøring kombinert med planskilt 
kryssing av Osloveien for fotgjengere og syklister i form av undergang (kulvert). I undergangene skilles gående 
og syklende i hver sine felt. Sykkelfeltet får også separate kjørebaner for hver kjøreretning. 

3.1.3 Bussholdeplasser 

Rundkjøringen kommer i konflikt med dagens bussholdeplass i nordgående retning. Denne holdeplassen 
flyttes derfor til nordsiden av rundkjøringen og blir liggende vis a vis bussholdeplassen i sydgående retning. 
Bussholdeplassen i sydgående retning beholdes på samme sted som i dag. 

3.1.4 Avkjørsler 

Ved avkjørselen til Osloveien 37 (gnr/bnr 37/157) vil veien bli hevet ca 1 meter. Dette vil medføre behov for 
endring av avkjørselen til Osloveien 37. Avkjørselen går over eksisterende bussholdeplass og er til hinder for å 
få riktig høyde på holdeplassen i forhold til krav til universell utforming. Hvordan dette konkret skal utformes er 
ikke avklart. 

Ved avkjøringen fra Dronning Åstas gate til postgården og butikkene ved siden av postgården vil veien bli 
hevet ca 1 meter. Dette medfører behov for tilpasninger inn på privat grunn syd for Dronning Åstas gate. 

Avkjørsel fra Dronning Åstas gate 1, 3, 5 og 7A legges om og vil bli på gang-/sykkelvegen. Denne løsningen er 
valgt som en konsekvens av tilpasning i avkjøringspunktet i ny horisontalgeometri i Dronning Åstas gate. 

Avkjørsler til eiendommer langs Dronning Åstas gate, Osloveien og Arnegårdsbakken er vist med symbol 
(piler). Dette er en supplering / presisering, ikke en prinsipiell endring. 

 

3.2 Ras- og skredfare 

På bakgrunn av innsigelsen fra NVE er det utarbeidet to geotekniske rapporter som følger saken (se punkt 5.1 
og 7.2.2) og etter anbefaling fra geoteknisk konsulent er det tegnet inn fareområde og byggegrense mot elva. 

Fareområde H310 (ras- og skredfare) er tegnet inn på plankartet 20 m innenfor kant elveskråning. 
Byggegrense er lagt 5 m innenfor grensen for fareområde H310. 
 

3.3 Kulturminne 

Etter anmodning fra Buskerud fylkeskommune er det lagt inn en ny hensynssone i planforslaget:  

 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1) 

Hensynssonen omfatter et automatisk fredet kulturminne syd for høyskolen. Som følge av hensynssonen er 
turveg 2 lagt om slik at den går utenom hensynssonen. 
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3.4 Andre endringer 

De vesentlige endringene har også medført mindre tilpasninger og justeringer av planforslaget av mer teknisk 
karakter: 

3.4.1 Planavgrensning 

Plangrensen er endret ved 3 mindre utvidelser: 

 Osloveien 
Planområdet er trukket 16 m lenger nordover i Osloveien 

 Dronning Åstas gate 
Planområdet er trukket 32,5 m lenger vestover i Dronning Åstas gate 

 Syd for Dronning Åstas gate 
Deler av eiendommene Dronning Åstas gate 2 og 4 (gnr/bnr 37/206 og 37/155) er tatt inn i planen 

Planområdet er utvidet med 1,81 daa (fra 178,88 da til 180,69 daa). Omlag halvparten av dette er privateid 
areal syd for Dronning Åstas gate. Det er avholdt eget møte med de berørte grunneierne. 

3.4.2 Nye arealformål 

Det er lagt inn følgende nye arealformål i planforslaget:  

 Forretning/kontor/industri 

 Gang-/sykkelveg  

 Gangveg/gangareal/gågate 

 Sykkelveg/-felt 

Blandet formål forretning/kontor/industri er en videreføring av gjeldende regulering for eiendommene syd for 
Dronning Åstas gate. Deler av disse er tatt med som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
veganlegget. 

De tre andre nye arealformålene er knyttet til undergangen under Osloveien og nye prinsippløsninger for 
gående og syklende på bakkeplan som konsekvens av rundkjøringen. 

3.4.3 Byggegrenser 

Byggegrenser mot veg er tilpasset ny vegløsning.  

Byggegrenser ved Dronning Åstas gate 2 og 4 er kopiert fra gjeldende reguleringsplan. 

Byggegrense mot Storelva er tegnet inn etter anbefaling fra geoteknisk konsulent (jf. punkt 3.2) 

3.4.4 Frisiktsoner 

Frisiktlinjer berører ikke byggeområder i revidert plankart. Frisiktsoner utgår derfor. 

3.4.5 Midlertidig anleggsområde 

Det er lagt inn tre midlertidige anleggsområder i plankartet. Dette er privateid areal som midlertidig blir berørt 
av anleggsarbeidet. Arealer som permanent endres til samferdselsformål vil også inngå i anleggsområdet. 
Disse må erverves permanent og er ikke vist som midlertidige anleggsområder. 

#3 Anleggsområde ved den østre rampen til undergangen 

#4 Anleggsområde ved støttemur ved Dronning Åstas gate 2 

#5 Anleggsområde ved avkjøring til Dronning Åstas gate 2 og 4 

3.4.6 Tittelfelt 

Tittelfelt er ajourført med informasjon om saksbehandling og endringer av arealformål, hensynssoner og 
bestemmelsesområder, linjesymboler m.v. 
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4 ENDRINGER I BESTEMMELSENE 

Reguleringsbestemmelsene som ble lagt ut til offentlig ettersyn var datert 27.6.2014. Det er utarbeidet et nytt 
komplett sett reguleringsbestemmelser som erstatter disse. Nedenfor omtales de konkrete endringene som er 
gjort. 

 

4.1 Samferdselsanlegg 

4.1.1 Avkjørsler 

§ 3.1 pkt 3: Spesifisering vedrørende avkjørsel til gnr 37 bnr 157. Denne eiendommen ligger utenfor 
planområdet og regulert avkjørsel gjelder kun for dagens bruk av eiendommen. 

 

4.2 Ras- og skredfare 

§ 7.2 Ras- og skredfare (H310_1) (ny bestemmelse) 

Innenfor faresone – rasfare (H310) skal det ikke oppføres noen form for nye bygg, anlegg eller andre 
installasjoner. Det tillates heller ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke 
rasfaren. Ved tiltak på eksisterende bygg eller anlegg innenfor området må de geotekniske forholdene 
dokumenters og eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 

 

4.3 Kulturminne 

§ 7.4 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1) (ny bestemmelse) 

Område H730_1 er båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor området ligger automatisk fredet 
kulturminne fangstlokalitet ID 161344. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre 
tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturvernmyndighetene. 

Båndleggingssonen er også tatt inn i oversikten over hensynssoner i § 1. 

 

4.4 Miljø 

4.4.1 Støy 

§ 2.1 pkt 1: Presisert at ny støyømfintlig bebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer skal sikres støyforhold 
i tråd med grenseverdiene i tabell 3 i retningslinjen T-1442/2012. 

 

4.4.2 Naturmangfold 

§ 8: Lagt inn krav relatert til naturmangfold for bestemmelsesområde #2 gang-/sykkelbru. 

Utforming av bru skal vektlegge hensynet til naturmangfold i og langs elva.  Det må velges løsninger uten eller 
med færrest mulig fundamenter i elva. Konstruksjoner som kan komme i konflikt med fugletrekk langs elva bør 
unngås. Landkar skal trekkes tilbake fra elvekanten for å ivareta en økologisk korridor og mulighet for ferdsel 
langs elva for dyr og fugler. 

Utfyllende informasjon er lagt inn bakerst i dokumentet med reguleringsbestemmelsene. Dette er kun til 
informasjon og ikke del av de juridisk bindende bestemmelsene:  

Eventuelle brufundamenter i Storelva vil kreve tillatelse fra Fylkesmannen etter forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag, fastsatt med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk. Eventuell omlegging av 
bekkeløp, som reguleringsbestemmelsene åpner for, vil også kunne behandles etter denne forskriften.  
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4.5 Andre endringer 

4.5.1 Nye arealformål 

§ 2.7: Ny bestemmelse som gjelder nytt arealformål i planen: Forretning/kontor/industri 

Bestemmelsen presiserer at denne planen ikke gir detaljert avklaring av utnytting for areal regulert til 
kombinert formål forretning/kontor/industri. Disse områdene er tatt med kun fordi de berøres av midlertidige 
anleggsområder. For permanent arealbruk skal bestemmelsene i tidligere plan fortsatt gjelde for BKB6 og 
BKB7. 

§ 3.5: Ny bestemmelse som gjelder nytt arealformål i planen: Gang-/sykkelveg 

§ 3.6: Ny bestemmelse som gjelder nytt arealformål i planen: Gangveg 

§ 3.7: Ny bestemmelse som gjelder nytt arealformål i planen: Sykkelfelt 

§§ 3.5 – 3.7 fastsetter at disse arealene skal ha offentlig eierform. 

Oppdatert nummer på etterfølgende paragrafer (§§ 3.8 – 3.10)  

4.5.2 Frisiktsoner 

Frisiktsoner utgår – jf. kap 3.4.4. Bestemmelsene om frisiktsoner utgår derfor også. 

4.5.3 Midlertidige anleggsområder  

§8: Lagt inn bestemmelser om midlertidige anleggsområder (#3, #4 og #5) 

Områdene regulert til midlertidig anleggsområde kan benyttes til anleggsområde ved gjennomføring av 
veganlegget. Virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget tillates. 

Avkjørsler og fremkommelighet skal ivaretas slik at anleggsgjennomføringen blir til minst mulig ulempe for de 
berørte eiendommene. 

Områder som er berørt av anleggsvirksomheten skal istandsettes til angitt arealformål. 

I område #5 skal anleggsvirksomheten begrenses og det skal spesielt tas hensyn til driftsforhold på tilstøtende 
eiendommer. 

4.5.4 Oversikt (§ 1.1) 

Oversikten over arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder i § 1.1 er ajourført. 
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5 TILLEGGSUTREDNINGER 

5.1 Geoteknikk 

Det er utarbeidet to geotekniske rapporter. Rapportene er utarbeidet av Golder Associates for 
Studentsamskipnaden for å kartlegge de geotekniske forholdene i forbindelse med studentboligene som nå er 
under oppføring.  

De geotekniske rapportene følger saken og det er også gjort endringer i planen. Endringene er nærmere 
omtalt i kapittel 3.1 og 4.4. På bakgrunn av disse rapportene og endringene i planen har NVE trukket sin 
innsigelse til områdereguleringen. 

Nedenfor følger et sammendrag av innholdet i de geotekniske rapportene. 

5.1.1 Geoteknisk grunnundersøkelse 

Rapporten presenterer resultatene av utførte grunnundersøkelser og laboratorieanalyser. Rapporten 
inneholder ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger. 

Undersøkelsene viser at det er morene fra ca 19–28 m dyp. Fjell ble ikke påtruffet under sonderingene. Over 
morenen er det fast til meget fast leirig silt og siltig leire med enkelte sandsjikt. Leiren er lite sensitiv. 

Det er registrerte kvikkleiresoner i kommunen, men ingen i umiddelbar nærhet til Campus Ringerike. 

5.1.2 Prosjekteringsnotat geoteknikk  

Golder har foretatt geotekniske stabilitetsberegninger mot Storelva i tillegg til stabilitetsvurderinger og 
vurderinger med hensyn til fundamentering av nybygg med tilhørende parkeringskjeller, samt vurderinger med 
hensyn til nærliggende bygg. Vurderingene er gjort ut fra de geotekniske grunnundersøkelsene. 
 
I henhold til utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på ca 20 meter fra 
skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i 
skråningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen, 
anbefales det å sette inn en ekstra byggeavstand på 5 meter fra skråningskant, det vil si en avstand på totalt 
25 meter. Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningskant bør stabiliserende tiltak 
vurderes. 
 
Grunnet fast lagret leire er det forventet begrensede setninger. Risiko for setninger på eksisterende 
høgskolebygning vil være minimal. 
 
Den geotekniske prosjekteringen anses å være av middels høy kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der 
mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Den geotekniske 
prosjekteringen plasseres dermed i tiltaksklasse 2, noe som medfører krav om uavhengig kontroll av den 
geotekniske prosjekteringen. 
 

 

Figur 2: Kombinert analyse for skråning mot Storelva (hentet fra Prosjekteringsnotat geoteknikk) 
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5.2 Forholdet til krav i naturmangfoldloven 

Fylkesmannen i Buskerud ba i sin høringsuttalelse om en nærmere konkretisering av hvordan de miljørettslige 
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Utredningen følger her: 

Området og tiltaket er ut fra krav i naturmangfoldloven (nml) § 7 vurdert ut fra prinsipper blant annet om 
kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og økosystemtilnærming (nml §§ 8-10). 

Naturmangfoldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget i følge § 8 i naturmangfoldloven vurderes som oppfylt. Tidligere kartlegging og 
tilgjengelige data er supplert med grundigere undersøkelser av deler av området. Feltdata frembrakt under 
befaring samt relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser danner grunnlaget for Ecofact rapport 355 
«Utvikling av Kunnskapspark Ringerike. Fagrapport naturmiljø». Rapporten i sin helhet følger som vedlegg. 
Konsekvensbeskrivelsen under overskriftene 6.5.1 Naturtyper, 6.5.2 Vegetasjon og flora, 6.5.3 Fugler og 6.5.4 
Andre dyrearter er basert på denne rapporten.  

§ 9 (føre-var-prinsippet) er lite relevant på grunn av at kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 er oppfylt.  

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning). Områdeplanen legger opp til endret bruk og utnyttelse av 
allerede utbygde områder. I all hovedsak videreføres ubebygde områder i planområdet som grønne områder. 
Den samlede belastningen på økosystem vil derfor ikke bli vesentlig endret som følge av områdereguleringen.. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Kostnadene som skal gjøre at tiltak innenfor 
planområdet gir minst mulig skade på natur vil være en del av det enkelte tiltak og skal dekkes av 
tiltakshaveren. 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Spesielt ved bygging av bru over Storelva er det ønskelig å 
bruke skånsomme metoder og teknikker i forhold til miljø. Det er stilt egne krav til utforming av bru over elva i 
forhold til hensynet til naturmangfold. 
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6 KONSEKVENSER AV ENDRINGENE 

6.1 Metode 

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Dette er beskrevet i 
planbeskrivelsen kapittel 6. 

Vurderingene i dette kapitlet begrenser seg til å behandle endringene som er gjort i planforslaget og 
sammenlikner opprinnelig planforslag (nedenfor benevnt «X-kryss») med revidert planforslag (nedenfor 
benevnt «rundkjøring»). Nullalternativet er tatt med som et sammenlikningsgrunnlag. 

For opprinnelig planforslag refereres det til trinn 2 som omfatter full utbygging. 

Noen endringer er av en karakter som tilsier at de må gjøres uavhengig av om det velges X-kryss eller 
rundkjøring. I disse tilfellene er det i vurderingene forutsatt at X-kryss alternativet oppdateres med de aktuelle 
endringene. 

 

6.2 Samferdselsanlegg 

6.2.1 Rundkjøring 

Endringene er beskrevet i kapittel 3.1.1.  

Endringen er gjort etter vedtak i kommunestyret i Ringerike kommune. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens på grunn av kapasitetsproblemer i 
krysset Osloveien / Dronning Åstas gate 

Filterfelt  

X-kryss Positiv konsekvens: God trafikkapasitet, beste alternativ for 
gående og syklende 

Negativ konsekvens: Arealbeslag, riving av bolighus, kostbar 
løsning 

Ingen 

Rundkjøring Positiv konsekvens: Meget god trafikkapasitet 

Negativ konsekvens: Større arealbeslag, riving av bolighus, 
dyreste alternativ, omveier for gående og syklende 

Undergang 

 

6.2.2 Undergang 

Endringene er beskrevet i kapittel 3.1.2.  

Endringen er gjort på bakgrunn av anbefaling i høringsuttalelse fra Statens vegvesen. Anbefalingen gjelder 
spesielt ved valg av rundkjøring. 

Dagens undergang for gående og syklende er i utgangspunktet en trafikksikker løsning, men den er ikke 
universelt utformet og blir brukt i begrenset grad. Undergangen har en lite optimal utforming og plassering, og 
mange gående og syklende krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for Bredalsveien uten 
tilrettelagte krysningspunkter. Undergangen blir oppfattet som en omvei. I nord-sydlig retning er 
stigningsforholdene bratte og rampene til undergangen har ikke tilfredsstillende teknisk standard og er langt fra 
tilfredsstillende i forhold til kravene til universell utforming. 

En kryssløsning i form av en rundkjøring gir ikke optimale forhold for gående og syklende. Rampene opp og 
ned til undergangen vil representere en omvei i forhold til å krysse veien i plan. Man må derfor regne med at 
det vil fortsatt være mange fotgjengere og syklister som velger å krysse Osloveien i plan, selv om det ikke er 
lagt til rette for dette. Mange syklister vil også velge å sykle i veien siden det gir den korteste og raskeste 
ruten.  

Ulykkesstatistikken for krysset Osloveien x Dronning Åstas gate x Bredalsveien viser at det har vært flere 
fotgjenger- og sykkelulykker i dagens kryss på grunn av villkryssing i plan. De fleste av ulykkene er sentrert i 
området ved og nord for dagens undergang. Ulykkene i krysset er av typen lettere personskader. Unntaket er 
en sykkelulykke like nord for Carl Platous vei hvor personskaden var alvorlig. 
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Ny kryssløsning (rundkjøring) vil gi en vesentlig oppgradering av kulverten - bedre kurvatur, sikt- og 
stigningsforhold. Ny kulvert vil også skille gående og syklende fra hverandre i form av standarden «sykkelvei 
med fortau». 

Rampene opp og ned til undergangen skal kunne brukes av alle og må derfor tilfredsstille kravene til universell 
utforming. På vestsiden av Osloveien er rampen relativt lik dagens rampe, men med bedre stigningsforhold. 
På østsiden av Osloveien er det en helt ny løsning. Her tar rampen utgangspunkt i fortauet i Osloveien nord for 
rundkjøringen. Dette er det laveste punktet i det omkringliggende vegsystemet og gir dermed de minst 
ugunstige stigningsforholdene på rampen.  

Rampene tilfredsstiller krav til maksimal stigning for gang- og sykkelveg utenfor sentrumsområder, i henhold til 
vegvesenets håndbok V122 Sykkelhåndboka (tabell 3.2).  

Sammenliknet med X-kryss er rundkjøring med undergang en noe dårligere løsning i forhold til universell 
utforming. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens på grunn av bratte og til dels svært 
bratte ramper. Ikke universelt utformet. Villkryssing av 
Osloveien fordi undergangen representerer en omvei. 

Lysregulert 
fotgjengerovergang 

X-kryss Positiv konsekvens for fotgjengere. Undergang erstattes av 
lysregulert kryssing i plan. Trafikksikker og universelt 
utformet løsning. 

Ingen  

Rundkjøring Positiv konsekvens. Ny og universelt utformet undergang. 
Trafikksikker løsning, men fare for villkryssing fordi 
undergangen representerer en omvei. 

Fordeler 

En bedre tilretteleggelse for de gående og syklende i 
undergangen vil gjøre det mindre attraktivt å krysse 
Osloveien i plan, såkalt villkryssing. Ved å skille gående og 
syklende igjennom undergangen vil dette bedre 
framkommeligheten, effektiviteten og trafikksikkerheten for 
disse trafikantgruppene. En breddeutvidelse av undergangen 
vil bedre lys- og siktforhold og vil virke mer innbydende og 
betryggende.  

Ulemper 

Undergangen kan fremdeles bli sett på som en unødvendig 
omvei for gående og syklende, og kan føre til uønsket 
villkryssing i Osloveien.  

Se anbefalinger for 
videre 
prosjektering 
(nedenfor) 

 

Anbefalinger for videre prosjektering 

 For å unngå villkryssing i direkte nærhet til den planlagte rundkjøringen anbefales det å trekke deløyene 
så langt inn i veiarmene som mulig. Dette forhindrer syklister å krysse veien i nærhet til 
sirkulasjonsarealet. Dette forhindrer ikke den gående å krysse, men gir mulighet for å vente på øyen til 
motgående trafikk er passert. Det skal ikke legges opp til tilrettelagt krysning i rundkjøringen, da dette vil 
undergrave hensikten med undergangen.  

 God belysning i hele kulvertsystemet er svært viktig for å lede de myke trafikantene ned i undergangen 
også på mørke tider av døgnet/året. Dette for å skape sosial trygghet, overblikk, sikt og trafikksikkerhet.  

 Gode siktlinjer er å anbefale i både trafikksikkerhetssammenheng og i trygghetsammenheng. 
 

6.2.3 Bussholdeplasser 

Endringene er beskrevet i kapittel 3.1.3.  

Endringen er gjort som en praktisk konsekvens av rundkjøringen. 

Busslommer anbefales «sakset» på en slik måte at den gående krysser gaten i bakkant av buss, og slik at 
krysningspunktet blir liggende mellom busslommene. Med andre ord; busslommen i nordgående retning som 
planlegges flyttet nord for krysset bør ideelt sett ligge lenger nord (nord for busslommen i sørgående retning). 
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen Ingen  

X-kryss Ingen Ingen 

Rundkjøring Liten negativ konsekvens Flytte den østre 
busslommen 
utenfor 
planområdet 

 

6.2.4 Avkjørsler 

Endringene er beskrevet i kapittel 3.1.4 og 4.1.1.  

Endringene er gjort delvis etter innspill fra berørte grunneiere, delvis som konsekvens av ny kryssløsning og 
dels som en supplering / presisering i forhold til opprinnelig forslag. Endringene bør innarbeides uavhengig av 
om det velges X-kryss eller rundkjøring. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet   

X-kryss   

Rundkjøring   

 

6.3 Ras- og skredfare 

Endringene er beskrevet i kapittel 3.1, 3.2 og 4.4. 

Dette er endringer som er en forutsetning for at NVE skal trekke sin innsigelse og endringene må gjøres 
uavhengig av om det velges X-kryss eller rundkjøring. 

Ny byggegrense mot Storelva som følge av ras- og skredfare har klart størst konsekvens for Bredalsveien 8b, 
10 og 12, hvor det meste av eiendommene blir liggende utenfor byggegrensen. For campus og øvrige berørte 
eiendommer er endringen begrensende for utbygging, men ikke i så stor grad som for de tre nevnte 
eiendommene. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens. 

Mulig erstatningsansvar for Ringerike kommune dersom det 
gis byggetillatelse innenfor fareområdet. 

Bygge- og 
deleforbud  

Stabiliserende 
tiltak 

X-kryss Positiv konsekvens for samfunnssikkerhet, begrensende for 
utvikling av de berørte eiendommene.  

Fareområde og 
byggegrense mot 
elva Rundkjøring 

 

Bredalsveien 4-12 

6.4 Kulturminne  

Endringene er beskrevet i kapittel 3.3 og 4.5. 

Båndlegging etter lov om kulturminner er gjort på bakgrunn av høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune.  

Dette er endringer som gjøres uavhengig av om det velges X-kryss eller rundkjøring. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Liten negativ konsekvens.  

Kulturminnet er automatisk fredet, men skade kan lettere skje 
i vanvare om det ikke er  

Merking med skilt 

X-kryss Endringen vil ha en positiv konsekvens for vern av Båndlegging 
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Rundkjøring kulturminnet. Tilhørende endring av trase for turveg 2 har 
ingen vesentlige konsekvenser.  

 

6.5 Miljø 

6.5.1 Støy 

Endringene er beskrevet i kapittel 4.4.1. 

Presisering er gjort på bakgrunn av høringsuttalelse fra fylkesmannen i Buskerud. 

Dette er endringer som gjøres uavhengig av om det velges X-kryss eller rundkjøring. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens for støyutsatte områder som er regulert i 
eldre planer uten slike krav. 

Bygge- og 
deleforbud, krav 
om ny regulering. 

X-kryss Ingen konsekvens eller liten positiv konsekvens. Støykrav var 
innarbeidet i opprinnelig forslag, dette er kun en presisering. 

Ingen 

Rundkjøring 

 

6.5.2 Naturmangfold 

Endringene er beskrevet i kapittel 4.4.2. 

Endringene er gjort på bakgrunn av høringsuttalelse fra fylkesmannen i Buskerud. 

Dette er endringer som gjøres uavhengig av om det velges X-kryss eller rundkjøring. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen konsekvens. Endringen gjelder bru over elva, noe som 
ikke inngår i gjeldende plan. 

Ingen  

X-kryss Positiv konsekvens. Hensyn til naturmangfold blir tydeligere 
ivaretatt. 

Ingen 

Rundkjøring 

 

6.6 Andre endringer 

Endringene er beskrevet i kapittel 3.4 og 4.5 og gjelder 

 Planavgrensning 

 Nye arealformål 

 Byggegrenser 

 Frisiktsoner 

 Midlertidig anleggsområde 

Disse endringene er kommet som følge av andre endringer. 

Størst prinsipiell betydning har innføringen av midlertidige anleggsområder. Ved å regulere disse sikres juridisk 
hjemmel for gjennomføring av veganlegget også der det berører areal som ikke permanent inngår i fremtidig 
samferdselsanlegg. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen  Ingen 

X-kryss Ikke aktuelt Ingen  

Rundkjøring Liten eller ingen konsekvens. 
Positiv konsekvens for gjennomføring av veganlegget. 

Ingen 
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6.7 Konsekvenser for grunneiere 

Arealbeslaget endres noe som følge av rundkjøring som valgt kryssløsning og er angitt i tabellen under.  

Gnr 
/bnr  

Areal som må 
omdisponeres 

Areal avgis til  Bolighus 
må rives 

37/20 559 m2 Gangveg, avkjørsel, annet vegareal   

37/37 23,8 m2 Annet vegareal  

37/155 69 m2 Fortau langs Dronning Åstas gate 

I tillegg kommer 203 m2 midlertidig beslag (anleggsområde) 

 

37/206 138 m2 Rundkjøring, annet vegformål  

I tillegg kommer 799 m2 midlertidig beslag (anleggsområde) 

 

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 175 m2 Kjøreveg SKV1  

38/17 340 m2 Utvidelse av Osloveien (busslomme), Undergang (rampe) 

I tillegg kommer 45 m2 midlertidig beslag (anleggsområde) 

 

38/18 471 m2 Rampe til undergang under Osloveien, gangveg ved rundkjøring 

I tillegg kommer 65,6 m2 midlertidig beslag (anleggsområde) 

 

38/19 82,2 m2 Gangveg langs ny Bredalsvei  

38/25 4,4 m2 Annet vegareal ved fortau langs Arnegårdsbakken  

38/26 573 m2 Kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Kjøreveg SKV1  

38/44 286 m2 Felles adkomstvei SV3, undergang (rampe), kjøreveg SKV1. 

I tillegg kommer 120 m2 midlertidig beslag (anleggsområde) 

 

38/38 1 175 m2 Eiendommen må erverves og bygninger rives for etablering 
av rampe til undergang under Osloveien. 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt BKB5  

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/60 46,7 m2 Fortau langs Arnegårdsbakken  

38/62 3,2 m2 Annet vegareal ved fortau langs Arnegårdsbakken  

38/67 25,5 m2 Utvidelse av Osloveien (busslomme)  

38/69 2 640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  

38/70 604 m2 Rundkjøring og gangveg  

38/83 468 m2 
 

Eiendommen må erverves og bygninger rives for fremføring 
av ny Bredalsvei samt nytt kryss med kjøreveg SKV1.  

X 

38/90 82,7 m2 Gangveg langs rundkjøring  

38/95 154 m2 Ny Bredalsveg, gangveg langs ny Bredalsveg  

*Grå markering angir mindre konsekvenser 
Hvit markering angir større konsekvenser 
Rød angir store konsekvenser der behov for erverv av eiendom og riving av bolig er sannsynlig. 
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Endringene i beslaglagt areal varierer for de ulike eiendommene. Noen grunneiere vil miste mindre 
areal som følge av rundkjøring som valgt kryssløsning mens andre vil miste større arealer. 
Konsekvensene av endring av plassering og arrondering av beslaglagt areal vil kunne ha større 
betydning for den enkelte grunneiere enn antall kvadratmeter avhengig av hvordan tomta er benyttet. 
Disse vurderingene tas best av den berørte grunneier og høring av planforslaget anses som en 
hensiktsmessig metode for å belyse konsekvensene av eiendomserverv bedre. 
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I tillegg er det utarbeidet delutredninger og rapporter i forbindelse med planarbeidet.  
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1 SAMMENDRAG 
Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 
studiested Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen skal tilrettelegge for de nødvendige 
endringer og eventuelle utvidelser av høgskolens bygg, samt for bygging av studentboliger med tilhørende 
funksjoner. Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.  

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas / 
Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres gjennom campus og 
bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.  

Reguleringsplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder innenfor planen, for 
eksempel til høgskoletilknyttede næringer, men også andre formål. 

Planen bygger på en visjon om en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og alt innen 
gangavstand. 

Av det samlede arealet foreslås 55 daa regulert til bebyggelse og anlegg, 17,7 daa til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur, 37,0 daa til grønnstruktur, 29,7 daa til naturformål og 39,5 daa til naturområde i sjø og 
vassdrag. 

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger med utgangspunkt i 
planprogram fastsatt av Ringerikekommune. Planforslaget er i tråd med overordnede mål for 
samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke å medføre særskilte negative 
konsekvenser for miljø eller samfunn.  
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2 BAKGRUNN 
2.1 Hensikt med planen 
I tilknytning til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike er det startet opp et prosjekt kalt 
Kunnskapspark Ringerike. Prosjektet tar sikte på å utvikle studiestedet i retning av en kunnskapspark. Som en 
del av dette utarbeides det en områdereguleringsplan for skolen og nærliggende områder. Områderegulering 
er en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven og brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise 
avklaringer av arealbruken.  

Målsetting for områdeplanen er: 

 Avklare Høgskolens behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg. 
 Avklare studentenes arealbehov for: 

o Boliger og lokalisering av disse 
o Sosiale møteplasser og lokalisering av disse. 

 Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt. 

Drøfte og avklare behov for: 

 Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger. 
 Kjøreveger og adkomst. 
 Avklare arealbehov for næringsarealer. 
 Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg. 
 Potensiale og muligheter for arealdisposisjoner på campus. 

Planområdet omfatter totalt ca. 180 daa. Fordi det planlegges for bygg til offentlig tjenesteyting med bruksareal 
på mer enn 5 000 m2 og fordi det dreier seg om utvikling av by- og tettstedsområder omfattes planarbeidet av 
forskrift om konsekvensutredninger og det er utarbeidet konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.  

2.2 Hovedintensjonen i planen 
Områdereguleringen omfatter mulig utvidelse av byggeområdet for høgskolen og tilrettelegging for utvikling av 
en campus med bygninger for undervisning og annen virksomhet knyttet til skolen. Det legges også til rette for 
utbygging av inntil 250 studentboliger i campusområdet samt internvegger og plasser. Tiltakets omfang er ikke 
endelig definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for videre utbygging og utvikling 
av området. 

I tillegg til selve høgskolen omfatter planområdet del av Osloveien med nytt vegkryss i vest og eiendommene 
som ligger mellom Osloveien og høgskolen. Disse er i hovedsak bebygde. Nord, syd og vest for selve 
høgskolen omfatter planområdet ubebygde naturområder og en del av Storelva.  

Området skal reguleres til flere arealformål og det skal også legges til rette for turveier gjennom området og 
etablering av en bru over Storelva mellom høgskolen og Schjongslunden.  

2.3 Organisering 
Områderegulering utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven av kommunen. Ringerike kommune er 
forslagsstiller og eier av områdereguleringsplanen.  

Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering (pbl § 
12-2). I dette planarbeidet har Statsbygg vært prosjektleder og utarbeidet forslag til reguleringsplan for 
området på vegne av Ringerike kommune. 

tegn_3 har vært plankonsulent, med Reinertsen, Ecofact og Bjørn Leifsen som underkonsulenter. 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), tidligere Høgskolen i Buskerud (HiBu), har i samarbeid med 
Ringerike Utvikling opprettet et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe 
“Stedsutviklingsgruppa”. Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark 
Ringerike og har fungert som referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike. Gruppen 
har bestått av representanter for Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Studentparlamentet for HBV, 
Studentsamskipnaden i Buskerud (Sibu), Ringerike Utvikling, Statsbygg og Ringerike kommune. 
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2.4 Eierforhold 
Reguleringsplanen berører både private og offentlig eide eiendommer. På kartet nedenfor er det vist med 
forskjellige farger. 

 

Figur 1: Eiendomsforhold 

Tegnforklaring: 

Gult Privat eiendom 
Rødt Statsbygg  
Blått Ringerike kommune 
Grønt Fylkeskommunen / Statens vegvesen 

2.5 Planprosessen 

2.5.1 Vedtak om oppstart 
Formannskapet vedtok i møte 17.1.2012 oppstart av områderegulering nr. 0605_366 "Kunnskapspark 
Ringerike", samt å legge planprogram ut til offentlig ettersyn. 

2.5.2 Kunngjøring og varsling om igangsatt regulering 
Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og naboer 12.7.2011 

Med brev av 24.1.2012 varslet Ringerike kommune ”Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike” 
oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram.  

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble annonsert i Ringerikes Blad 28.1.2012. 

Kunngjøringen ble også annonsert på kommunens internettsider hvor også forslaget til planprogram, 
saksframlegg og saksprotokoll ble lagt ut.  
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Høringsfristen for oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble satt til 12.3.2012.  

Sammendrag av høringsuttalelser og kommentarer til disse er beskrevet i kapittel 7. 

2.5.3 Planprogram 
Formannskapet behandlet og fastsatte planprogram for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike i møte 
4.12.2012 sak 265/12. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6 ble Planprogram for 0605_366 
Områderegulering for "Kunnskapspark Ringerike", datert 16.11.2012 fastsatt. 

Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med konsekvensutredning. 
Planprogrammet har gitt premisser og rammer for planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes 
og/eller beskrives nærmere. 

2.5.4 Samråd og medvirkning 
I tillegg til den formelle varslingen og kunngjøringen har samråd og medvirkning blitt gjennomført gjennom 
møter med ulike grupper og åpne arrangementer: 

Referansegruppe 

Det har vært avholdt jevnlige møter med en referansegruppe som har bestått av representanter for  

 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) 
 Studentparlamentet for HBV 
 Studentsamskipnaden i Buskerud (Sibu) 
 Ringerike Utvikling 
 Statsbygg og Ringerike kommune. 

Informasjonsmøte 

Åpent informasjonsmøte ble avholdt i Lille auditorium på høgskolen 20.2.2014 kl 18.00 – 20.00. Invitasjon ble 
sendt ut til alle som har eiendom innenfor planområdet eller som har eiendom som grenser til planområdet. 

Åpne kontordager: 

Det ble arrangert åpne kontordager i forbindelse med reguleringsplanarbeidet hvor grunneiere og naboer 
kunne stille spørsmål til planarbeidet og komme med innspill  

 Tirsdag 4. mars 2014 kl. 14.00 – 18.00. 
 Onsdag 5. mars 2014 kl. 14.00 – 18.00 

Kontordagene ble avholdt på Høgskolen i Bredalsveien 14, møterom 2. 
Arrangementet ble annonsert i Ringerikes Blad 1.3.2014  

Særmøter 

Det har vært egne møter med  

 Statens vegvesen - for å diskutere veg og trafikkspørsmål.  
 Sibu og deres rådgiver Rodeo arkitekter as - for å diskutere studentboliger nærmere. 

2.6 Krav om konsekvensutredning 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven § 4-2 er foreslått områdeplan for 
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med at det planlegges 
for bygg til offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², og at det dreier seg om utvikling av 
by- og tettstedsområder. 
  
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres. 

Fastsatt planprogram datert 16.11.2012 angir nærmere hvilke temaer som skal utredes. Det gjelder: 

 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 
 Høgskolen i Buskerud og lokalsamfunnet 
 Vei og trafikk 
 Vann og avløp 
 Fjernvarme 
 Friluftsliv 
 Universell utforming 
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 Radon 
 Nærhet til kraftlinje 
 Dyre- og planteliv 
 Geologi/grunnforhold 
 Vann og vassdrag/flomfare 
 Klima, luft og støy 
 Landskap 
 Kulturminner og kulturmiljøer 
 Risiko og sårbarhet 
 Konsekvenser for barn og unges interesser 

 

2.7 Oversiktsbilde 
 

 

Figur 2: Planområdet tegnet skråfoto fra www.bing.com 

 

Se også illustrasjoner av eksisterende forhold i kapittel 3 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD  
3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
 

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet (vist på kart fra gulesider.no) 

Planområdet er på ca 180 daa og er lokalisert i søndre del av Hønefoss, ca. 1,5 km sør for selve sentrum, og 
litt nord for Ringerike sykehus. Planområdet grenser til og omfatter deler av Schjongslunden i nord, 
Kragstadmarka i øst, Osloveien i vest og Arnegårdslia i syd. 

Fv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra 
Kvernbergsund bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er 
en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. 

Sentralt i planområdet ligger Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Ringerike, ca 200 m øst for Osloveien 
og med adkomst fra Osloveien via Bredalsveien. 
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Figur 4: Planområdets avgrensning 

3.2 Arealbruk 

3.2.1 Innenfor området 
Over halvparten av området består av vann (Storelva) og grønne områder. Skog er den dominerende 
naturtypen. Schjongslunden er et mye brukt friområde nord for Storelva.  

Om lag 1/3 av planområdet er bebygd. Av dette utgjør høgskolens område ca halvparten mens de øvrige 
bebygde områdene består av frittliggende småhus på 1-2 etasjer. De fleste småhusene brukes til boliger, men 
det er også innslag av næringsvirksomhet langs Osloveien i planområdets nordvestre hjørne. 

I vest domineres arealbruken av veger og andre samferdselsformål. Parkeringsplasser beslaglegger store 
deler av høgskolens område og dominerer det visuelle inntrykket på veg opp mot høgskolens hovedinngang.  

3.2.2 Tilstøtende arealers arealbruk  
Området øst for Osloveien er i hovedsak bebygd med boliger langs en strekning på ca 200 m nordover for 
planområdet. Lenger nord ligger det forretninger og en barneskole (Eikli skole) 

Vest for Osloveien ligger boligområdet Eikli. Langs Osloveiens vestside er det mest næringsvirksomhet 
mellom Osloveien og boligområdet. Lenger nord ligger Hønefoss videregående skole og enda lenger nord 
finner vi Ringerike rådhus. 

Vest for Osloveien og syd for Dronning Åstas gate ligger det flere forretninger og byens brannstasjon. 

Syd for planområdet ligger Arnegårdslia som er et boligområde med hovedsakelig småhus i bratt terreng.  

Øst for planområdet ligger naturområdet Kragstadmarka som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig 
boligområde. 
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Nord for planområdet ligger Schjongslunden med friområder og idrettspark, omgitt av Storelva på tre sider. 

 

Figur 5: Ortofoto. Parkering dominerer adkomsten til høgskolen 

 
Figur 6: Skråfoto fra www.bing.com 
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse 
Høgskolen 

 

Figur 7: Høgskolen sett fra nordvest. Blokk A sentralt i bildet, blokk F og E til høyre i bildet 

 

Figur 8: Til venstre oversiktsbilde fra www.bing.com. Til høyre blokk B sett fra nordvest 

Høgskolen i Buskerud startet opprinnelig som Statens lærerhøyskole i handels‐ og kontorfag. Den tidligere 
Dalsbråten ungdomsskole, oppført i 1967, ble ombygget i 1985 og tilpasset høgskoleformål. Bygningsmassen 
ble ombygget og utvidet siste gang i 1996 til et samlet bruttoareal på ca.10.300 m2. 

Eksisterende bebyggelse representerer tilsammen ca.10.300 m2 BTA fordelt på 6 blokker som er 
sammenbygd og organisert rundt et indre gårdsrom. Bygningene er 2 til 3 etasjer høye + underetasje under 
deler av bygningsmassen. Bygningene har saltak og tegl er hovedmaterialet i fasadene.  
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Øvrig bebyggelse 

 

Figur 9: Skråfoto av området mellom høgskolen og Osloveien, sett fra vest. Kilde www.bing.com  

Utenom høgskolen består bebyggelsen i planområdet av frittliggende småhus med en til to etasjers trehus 
med saltak som den dominerende bygningstypen. Det er mange variasjoner av denne bygningstypen og stort 
mangfold av tilbygg, påbygg, arker, takopplett og liknenede. Møneretning følger i stor grad vegretning, men det 
er flere unntak fra dette. Eksempler på småhusbebyggelsen er vist nedenfor. 

  

  

Figur 10: Eksempler på boligbebyggelse i planområdet 
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3.2.4 Estetikk 
Planområdet har en lite enhetlig arkitektur og uteområdene til høgskolen er dominert av parkeringsarealer og 
asfalt i front av høgskolebygget. Eneboligene har stor variasjon i form og farger men mindre variasjon i 
størrelse. Alt i alt fremstår boligene som et veletablert boområde med stor variasjon. Både høgskolens 
bygninger og øvrig bebyggelse i planområdet er av ordinær karakter. Først og fremst er det utearealene som 
trekker ned det estetiske inntrykket. Mot Osloveien er det flere dårlig utnyttede arealer som ligger igjen etter 
tidligere veiomlegginger og både veier og parkeringsplasser rundt høgskolen er nedslitte og trekker ned 
kvaliteten i det fysiske miljøet. 

3.3 Trafikkforhold 

3.3.1 Veisystem og adkomst 
Fv 35 Osloveien er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord, og strekker seg fra Kvernbergsund 
bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Avkjøring til Høgskolen skjer 
via Bredalsveien/Stubbveien som kobler seg til Osloveien i et smalt og lite kryss. Krysset er i dag uoversiktlig 
og dårlig sikret både ved ut- og innkjøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. 
Bredalsveien er en smal vei og ikke egnet for stor biltrafikk.  

Osloveien er en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. Kun 
Arnegårdsbakken supplerer Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med 
så bratt stigning og så krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel- og biltrafikk. I praksis er derfor 
Osloveien den eneste brukbare kjørevegen ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd. 

Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegårdsbakken er det kun en eneste 
avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell 
fremtidig utvidelse av Osloveien svært krevende. 

Innenfor planområdet er det tre veger som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veger. Sydfra og 
nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til kunnskapsparken 
skjer via Bredalsveien. 

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør 
for Kryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate. 

Det er fortau langs østsiden og gang-/sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas 
gate og nordover. Syd for dette krysset er forholdene for gående og syklende mer sammensatt, men i 
hovedsak er de myke trafikantene henvist til Arnegårdsbakken. I krysset Osloveien / Dronning Åstas gate er 
det en undergang for gående og syklende.  

Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det er ingen fotgjengerfelt innenfor 
planområdet, heller ikke i dette krysset. 

Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor 
planområdet. 

Dronning Åstas gate har en relativt bratt stigning opp mot krysset ved Osloveien. Det er fortau langs sydsiden 
av Dronning Åstas gate frem til «postgården». Herfra og videre frem til krysset er det gang-/sykkelveg på 
nordsiden av Dronning Åstas gate. 

  

Figur 11: Bredalsveien. Til venstre avkjøringen fra Osloveien. Til høyre dagens hovedadkomst til høgskolen 
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3.3.2 Vegtype 
Osloveien er en fylkesveg (FV 35) med en skiltet hastighet på 50 km/t og regulert bredde på 8 meter. 
Bredalsveien er kommunal veg med bredde på ca.6 meter, fartsdempere og en hastighet på 50 km/t (ikke 
skiltet hastighet). Også Dronning Åstas gate er en kommunal veg med regulert bredde på i overkant av 6 
meter. Skiltet hastighet er 30 km/t og vegen har ensidig opparbeidet fortau. 

 

Figur 12: Osloveien. Til venstre sett fra syd. Til høyre sett fra nord. 

3.3.3 Kapasitet 
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Årsdøgntrafikken i 2014 er ca 13 000 i Osloveien, 8 500 i Dronning Åstas gate, 600 i Bredalsveien og 250 i 
Arnegårdsbakken. Kapasitetsberegninger viser at krysset Bredalsveien / Osloveien har meget god kapasitet, 
mens det i krysset Dronnng Åstas gate / Osloveien er liten kapasitet. Kryssene ligger meget tett på hverandre 
og kø i krysset Dronning Åstas gate / Osloveien kan derfor begrense trafikkflyten inn og ut av Bredalsveien. 

3.3.4 Parkering 

 

Figur 13: Parkering for høgskolen 

Det er etablert ca. 220 parkeringsplasser i tilknytning til høgskolen på skolens vestside. Parkeringsplasene er 
delvis asfaltert og delvis på grus. 

Boligbebyggelsen i området har parkering på egen tomt. 

På østsiden av Osloveien (gnr 38 bnr 70 og 90) ligger det en parkeringsplass som eies av Ringerike kommune 
og som inntil nylig har vært leid ut til posten og blitt brukt av postens ansatte. 

3.3.5 Belysning 
Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor 
planområdet. 

3.3.6 Trafikksikkerhet 
Det er i følge vegkart fra Statens vegvesen registrert flere trafikkulykker i området rundt de to aktuelle 
kryssene innenfor planområdet. For krysset Osloveien/Bredalsveien involverer flere ulykker gående og 
syklende, mens ved Osloveien/Dronning Åstas gate er det hovedsakelig venstresvingende trafikk fra sør som 
kommer i konflikt med nordgående trafikk. Flere av de registrerte ulykkene innebærer kollisjon mellom syklist 
og bilist, men det er ikke registrert dødsulykker eller alvorlig skadde. 

  

Figur 14: Siktforhold i krysset Bredalsveien / Osloveien 

Undergangen for gående og syklende er i utgangspunktet en trafikksikker løsning, men den er ikke universelt 
utformet og blir brukt i begrenset grad. Fordi undergangen har en lite optimal utforming og plassering er det 
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mange gående og syklende som krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for Bredalsveien hvor det 
ikke er lagt til rette for kryssing.  

Barn som kommer sydfra og skal til Eikli skole går og sykler i hovedsak på østsiden av vegen, siden det er på 
den siden skolen ligger. I krysset Osloveien / Bredalsveien er det dårlig sikt, noe som gir trafikkfarlige forhold.  

 

Figur 15: Registrerte trafikkulykker 

3.3.7 Gang- og sykkeltrafikk 
Fra sentrum går det gang- / sykkelvei langs vestsiden av Osloveien sydover til Dronning Åstas gate. Gang-/ 
sykkelveien ender i en kulvert under Osloveien. Gjennom kulverten går det en kort gang-/sykkelvei i øst-vest 
retning med moderate stigningsforhold. I nord-sydlig retning er stigningsforholdene adskillig verre og rampene 
til undergangen har ikke tilfredsstillende teknisk standard og er langt fra tilfredsstillende i forhold til kravene til 
universell utforming. 

Gående og syklende som kommer nordfra benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til 
høgskolen. Disse trafikantene krysser Osloveien som krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for 
Bredalsveien hvor det ikke er lagt til rette for kryssing, for å unngå omveien under Osloveien.  

Det er fortau langs østsiden av Osloveien, på sydsiden av Dronning Åstas gate og på sydsiden av 
Arnegårdsbakken. Fortauet langs Arnegårdsbakken er smalt og har stedvis svært lav standard. Bredalsveien 
har ikke fortau i det hele tatt.  
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Figur 16: Gang- / sykkelveier i planområdet 

  

Figur 17: Undergang under Osloveien. Til venstre: Kulvert sett vestfra. Til høyre: I øst ender gang-/ 
sykkelveien i en liten, bratt skråning mot parkeringsplassen til høgskolen. 
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Figur 18: Rampene til kulverten har svært bratt stigning. Til venstre rampen på vestsiden. Til høyre rampen på 
østsiden 

3.3.8 Skolevei 
Osloveien er skolevei både for elever til Eikli skole (barneskole), Hønefoss videregående skole og Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold, campus Ringerike. Forholdene for elevene / studentene er som for øvrige gående og 
syklende. Dette er nærmere beskrevet ovenfor. 

3.3.9 Kollektivtilbud 
Det er ca. 3 km til Hønefoss togstasjon som ligger på Bergensbanen. Det går få lokaltog og ekspressbuss er 
det mest aktuelle kollektivtilbudet til og fra Oslo. Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet, en på hver 
side av Osloveien. Holdeplassene ligger i underkant ca. 300 meter fra høgskolen, og betjener ekspressbussen 
til Oslo og 5 ulike lokale ruter. Begge holdeplassene er utstyrt med lehus. 

Relativt kort avstand til sentrum kombinert med relativt sjeldne bussavganger medfører at det er få som 
benytter buss mellom Hønefoss sentrum og planområdet. Bussen er imidlertid et godt tilbud for tilreisende og 
studenter som bor nærmere Oslo / Akershus. 

 

Figur 19: Bussholdeplasser 
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3.4 Landskap 

 

Figur 20: Utsikt fra campus mot Schjongslunden og Hønefoss sentrum. 

3.4.1 Naturgeografi 
Planområdet ligger under den marine grensen, det vil si at området tidligere har ligget under havnivå. Dette 
reflekteres i et frodig planteliv med mange næringskrevende arter.  

Naturgeografisk ligger planområdet i boreonemoral vegetasjonssone. Grunnen består for det meste av marine 
avsetningsmasser. Nede på Schjongslunden er det elveavsetninger. Området ligger i landskapsregionen 
Innsjø- og silurbygdene på Østlandet. 

3.4.2 Topografi 
Landskapet bærer preg av Storelvas erosjon etter siste istid. Planområdet ligger i overgangen mellom de 
relativt flate arealene på Eikli og i Hønefoss sentrum og skråningene opp mot Arnegård, Hvervenkastet og 
Ringerike sykehus. Kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate representerer selve overgangen mellom 
det flate landskapet på Eikli og bakkene oppover mot Arnegård. 

Dagens høgskole ligger på en terrenghylle over Storelva. En hylle som har blitt til som følge av et landskap 
som har ligget under isbre og senere har elva erodert ut det lavere nivået som Schjongslunden ligger på.  

Fra terrenghyllen som høgskolen ligger på er det bratte skråninger ned til Storelva. Nord for Storelva er 
terrenget på Schjongslunden flatt og med liten høydeforskjell i forhold til elva. Øst og syd for høgskolen stiger 
terrenget slik at det danner en skålform rundt skolen. Denne landskapsformen gir sammen med elva 
campusområdet en sterk topografisk egenart. 

3.4.3 Vann og vassdrag 
Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet. Rett nordenfor høgskolen går 
yttersvingen av elva, der hastigheten er høyest og hoveddelen av erosjonen foregår.  

Syd for skolen renner det en bekk fra Kragstadmarka / Tanberglia. Bekken er lagt i rør gjennom skoleområdet. 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 33 

 

 

3.4.4 Solforhold 
Terrenget i planområdet heller i hovedsak mot nord. Det medfører relativt lite sol tidlig på dagen og bedre 
solforhold utover ettermiddagen når solen står i vest. Fra lunsjtid og utover er det gode solforhold på vestsiden 
av høgskolen.  

3.4.5 Grønnstruktur 
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder med skog som den dominerende naturtypen. 
Schjongslunden er et mye brukt friområde nord for Storelva. Som naturtype fremstår det som et mer 
parkpreget område. Landskapssilhuetten bak planområdet er skogkledd når man ser det fra sentrum / 
Osloveien. Alt i alt fremstår området som grønt og frodig.  

  

Figur 21: Gode solforhold på de åpne delene av planområdet. Bilder fra nordsiden av høgskolen14.juni kl 10. 

 

3.5 Naturmiljø 

3.5.1 Naturtyper 
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen. 
Skogbildet er variert med mye løvskog. Gråor og til dels gran er de vanligste treslagene i skråninger og 
forsenkninger, med hegg som en typisk følgeart i gråorskogen. På mer veldrenerte arealer dominerer bjørk, 
med en del innslag av furu og selje. 

Naturmangfoldet i planområdet er representativt for distriktet og vurderes å ha overveiende liten / middels 
verdi. 

Schjongslunden er et mye brukt friområde nord for Storelva. Som naturtype fremstår det som et mer 
parkpreget område. 

3.5.2 Artsforekomster 
Plantelivet er frodig med mange næringskrevende arter. Hvitveis, gaukesyre, storkransmose, kratthumleblom, 
skogsvinerot og skogstjerneblom er vanlige i store deler av området. 

Fuglelivet er preget av spurvefugler, med relativt stort artsmangfold og relativt stor tetthet av fugler. Innenfor 
planområdet hekker også spurvehauk og spetter. Storelva har en viss betydning for vannfugler. Annet dyreliv 
omfatter en bra stamme av lokale rådyr.  

I følge Artsdatabanken er det ikke registrert truede arter innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 

3.5.3 Vann og vassdrag 
Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet. Syd for skolen renner det en 
bekk fra Kragstadmarka / Tanberglia. Bekken er lagt i rør gjennom skoleområdet. 

Områdene langs Storelva og store deler av Schjongslunden har risiko for å bli oversvømt ved både 100 – 
årsflom og ved 10 – årsflom.  

I yttersvingen av elva, der hastigheten er høyest er elvekanten utsatt for erosjon. 
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3.5.4 Grunnforhold 

 

Figur 22: Løsmasssekart 

I følge NGUs løsmassekart består grunnen hovedsakelig av tykk marin avsetning på sørsiden av Storelva, 
samt elveavsetning og breelveavsetning på nordsiden av elva. Området ligger følgelig under den marine 
grense. Utførte grunnundersøkelser viser at grunnen i området består av sandlag med enkelte silt- og leirelag.  
 
Det er ikke registrert skredhendelser eller grunnforurensing innenfor planområdet i følge Skrednett og Klima- 
og forurensningsdirektoratets databaser. Det pågår imidlertid en aktiv erosjon langs hele yttersvingen av 
Storelva, og denne er stedvis kritisk.  Mindre glidninger og rotasjoner av elvebredden er observert ved 
lokaliteter inne på land langs venstre elvebredd (sett i nedstrøms retning). 
 
Ved utredning gjennomført av NGI i 2012 slo man også fast at Kragstadmarka (naboområdet til Høgskolen) 
domineres av skråninger med helning på 15 – 25 grader. Brattere helningsgradienter er rapportert fra nedre 
del av skråning mot Storelva, noe som innebærer økt risiko for erosjon og ras. 
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3.6 Nærmiljø 

3.6.1 Friluftsliv og idrett 
Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde med idrettspark og et mye brukt nett av turstier. Området er 
svært attraktivt, og mye brukt til rekreasjon og mosjon, samt til aktiviteter i tilknytning til idrettsanleggene i 
området. Sørlige deler av Schjongslunden ligger innenfor områdeplanens avgrensning. 

Øst for høgskolen ligger Kragstadmarka som er et større men ikke så mye brukt friluftsområde. Området har , 
opparbeidete turstier og gode muligheter for rekreasjon men er relativt kupert. Storelva ligger som en barriere 
mellom byen og Kragstadmarka og Kragstadmarka kan derfor oppleves som noe utilgjengelig 

Adkomsten til Kragstadmarka fra Eikli og sentrum går via Bredalsveien og gjennom høgskolens område. 

Innenfor planområdet ligger et friområde hvor det tidligere har vært skibakke, i planområdets sydligste del. 
Området er lite brukt i dag.  

Det er ingen merkede turveier eller skiltede sykkelruter i eller i nærheten av planområdet. Nærmeste skiløype 
starter på Tandbergmoen ca 0,5 km i luftlinje fra planområdet. Båtutsettingsplass finnes på vestsiden av Eikli. 

 

Figur 23: Idrett og friluftsliv 

3.6.2 Skolekapasitet 
Eikli barneskole ligger nord for planområdet, rett ved Kvernbergsund bru som krysser Storelva. Skolen har ca. 
190 elever fordelt på 7 trinn, samt SFO – tilbud for 1. – 4. trinn. Skolen ble bygget i 1914, og har til sammen 30 
ansatte. 

Barn innenfor planområdet sogner til Veienmarka ungdomsskole. Skolen ligger i flotte omgivelser på Veien, 3 
km vest for Hønefoss sentrum i retning Heradsbygda, og er den største ungdomsskolen på Ringerike med ca. 
300 elever, fordelt på tre trinn. Elevene kommer fra Helgerud, Veien og Eikli barneskoler. 

Hønefoss videregående skole ligger i umiddelbar nærhet til planområdet, om lag 500 meter fra Høgskolen. 
Skolen holder i 2014 til i midlertidige lokaler mens det bygges helt ny skole. Ringerike videregående skole 
ligger i sentrum av byen. 
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Figur 24: Skoler. Området sokner til Eikli barneskole og Veienmarka ungdomsskole 

3.6.3 Barnehagedekning 
Rett til barnehageplass ble lovfestet 1.1.2009 og det er i og nær Hønefoss sentrum behovet for 
barnehageplasser i Ringerike er størst. Dette gjenspeiler seg på tilbudssiden ved at det ligger flere barnehager 
i rimelig nærhet til planområdet.  Det er også regulert inn areal for ny barnehage i forbindelse med utbygging 
av Tanberglia boligområde i Kragstadmarka, like utenfor planområdet. 

Dalsbråten og Eikli barnehage er de to barnehagene som ligger nærmest, og er henholdsvis privat og 
kommunalt eiet. Dalsbråten barnehage er en privat andelsbarnehage med totalt 48 plasser på 3 avdelinger 
mens Eikli barnehage har 82 plasser fordelt på 54 plasser for barn over 3 år, og 28 plasser for barn under 3 år. 

I tillegg finner man Espira Trygstad Barnehage som ligger syd for Ringerike sykehus og Hvervenmoen 
barnehage som ligger på Hvervenmoen. 

 

Figur 25: Barnehager  
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3.6.4 Studentboliger 
Studentsamskipnaden i Buskerud har i dag totalt 134 studentboliger i Hønefoss. Disse er lokalisert på to 
steder, Arnegårdsveien og Harald Hårdrådes gate. Arnegårdsveien har til sammen 87 enheter, mens de to 
byggene i Harald Hårdrådes gate har 47 enheter.  

 

Figur 26: Studentsamskipnadens studentboliger i Hønefoss  

3.6.5 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser er i liten grad representert innenfor planområdet i dag. Unntaket er imidlertid de 
grønne områdene, samt idrettsområdet i Schjongslunden. Dette er områder som kan brukes til lek og 
rekreasjon. Syd i planområdet ligger det en gammel skibakke med potensial for mer bruk enn i dag. 

3.6.6 Støyforhold i dag 

 

Figur 27: Støysoner fra veitrafikk, støysoner 4 m over terreng - dagens situasjon 
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Miljøverndepartementets krav til utendørs støynivåer, T-1442, ”Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å forebygge 
støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer. 

Støy fremstilles som støysoner: 

 Rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

 Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot 
støy 

Flere av bolighusene i planområdet ligger i gul støysone og enkelte også i rød støysone i dagens situasjon. 
Høgskolen ligger i hvit sone.  

På kartet er støysoner vist med intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul» 
støysone i henhold til retningslinje T-1442. 
 
Det er på grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet 
med en støyutredning. Støysonekart for området er laget med utgangspunkt i den delen av vegen som endres 
og viser ikke støyforholdene utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs Osloveien 
i begge retninger. 

3.6.7 Vann og avløp  
Eksisterende ledningsnett følger Dronning Åstas gate, Osloveien og Arnegårdsbakken, men nettet følger ikke 
Bredalsveien. Fjernvarmenettet følger veinettet utenfor planområdet, men ikke innenfor planområdet. Se kart 
nedenfor. 

 

Figur 28: Vann og avløp. Ledningskart fra kommunens kartside. 

På kartet ovenfor er vannledninger vist med blå strek, avløp og spillvannledninger er vist med grønt, 
overvannsledninger med svart s stiplet strek og fjernvarmeledningene er vist med oransje strek. 

Overvannsledningen som starter rett syd for høgskolens bygg starter der bekken slutter og leder bekken i rør 
videre vestover og inn på spillvannsnettet. 
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3.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Inne på planområdet er det registrert ett kulturminne, en fangstlokalitet, som er automatisk fredet. Sørøst for 
planområdet ligger det også en samling av automatisk fredete kulturminner i form av bosetning – 
aktivitetsområder. 

Det er ellers ikke registrert andre kulturminner av nyere tid, eller helhetlig kulturmiljø av betydning i eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet. 

 

Figur 29: Registrerte kulturminner. Kilde: www.kulturminnesok.no 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
I dette kapitlet er hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for områdeplanen 
gjengitt. 

4.1 Nasjonale føringer/retningslinjer 

4.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T-2/08 
Retningslinjene gir følgende føringer for den fysiske utformingen: 

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare.  

 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene:  
- er store nok og egner seg for lek og opphold  
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 

voksne.  
 Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  
 Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er 

egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller 
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av 
areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller 
framtidens behov ikke blir oppfylt. 

4.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-4/93 
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. 

Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og 
tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de 
estetiske kvalitetene i bebygde områder. 

Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for 
miljøkvalitet. Ved planlegging av nye boligområder og veganlegg bør en søke lokalisering og utforming som 
ivaretar miljøkvalitet slik at behov for avbøtende tiltak i ettertid unngås. 

4.1.3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012) 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med 
støyfølsomme bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder. 
For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Bruk av støysoner som 
virkemiddel er et viktig element i retningslinjen. 

4.1.4 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 
Retningslinjene ønsker at alle mennesker i hele landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve 
gode og meningsfylte liv. Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av 
produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger 
som kan brukes av alle. 

4.1.5 Naturmangfoldloven 2009 
Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og de økologiske prosessene gjennom 
bærekraftig bruk og vern. Den er den mest sentrale loven for forvaltning av norsk natur og inneholder et bredt 
spekter av virkemidler. De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kommer til anvendelse i alle sektorer 
når det offentlige utøver myndighet og treffer beslutninger som berører natur. 
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4.2 Regionale planer 

4.2.1 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, oktober 2003 
Fylkesdelplanen skal være et grunnlag for dialog, samarbeid og partnerskap mellom kommune, stat og 
fylkeskommune i utviklingen av byer og tettsteder i fylket. Planen inneholder retningslinjer, forslag og ideer til 
ulike metoder, prinsipper og strategier som kan være til hjelp i kommunenes arbeid med handel, service og 
senterstruktur. 

Senterstrukturen defineres i fire nivå: fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og nærsenter. 
Senterstrukturen omfatter byer, tettsteder og boligorienterte sentra. Hønefoss er definert som et av tre 
fylkessentre / regionsentre. 

Fylkesdelplanen gir ikke konkrete arealbruksføringer for planområdet, da planområdet ligger utenfor det som 
defineres som «tettsted» i fylkesdelplanen (tilsvarer i hovedtrekk «senterområde» i kommuneplanen). 

4.2.2 Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud, 17.1.2005 
Fylkesdelplanen for avkjørsler og byggegrenser angir den generelle strenghetsgraden for avkjørselsspørsmål 
og generell byggegrenseavstand langs vegruter i riksvegnettet. Den aktuelle delen av Osloveien er oppført 
med strenghetsgrad «streng», byggegrense 15 m. 

4.2.3 Fylkesvegstrategi 2014–2023, oktober 2012 
Fylkesvegstrategien fastsetter mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Strategien gjelder for ti år, og 
omhandler samme tidsperioden som NTP 2014–2023.  

I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investeringstiltak primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt 
bruk av kollektivtrafikk og sykkel, slik at den samlede biltrafikken ikke øker. 

Fylkeskommunen ser det som naturlig at utfordringene på fylkesvegnettet i byområdene løses gjennom 
arbeidet i Buskerudbyen og Ringerikspakka. Dette gjelder både løsninger og finansiering. Finansiering av evt. 
større infrastrukturtiltak på fylkesvegnettet må i stor grad finansieres ved trafikantbetaling i disse områdene.  

 

4.3 Kommuneplan 

4.3.1 Kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019, vedtatt 30.8.2007 
Kommuneplanen er Ringerike kommunes overordnede plandokument. Slike planer skal revideres en gang i 
hver kommunestyreperiode. Kommuneplanen består av en langsiktig del og en arealdel. Den langsiktige delen 
har et 12-års perspektiv. Den skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 inneholde mål for utviklingen i 
kommunen. Kommuneplanens arealdel omfatter også kart og planbestemmelser. Arealdelen fastsetter juridisk 
bindende bruk av arealer. Den langsiktige delen av kommuneplanen tar utgangspunkt i de utfordringene 
Ringerikssamfunnet, og dermed også kommunen, står overfor og vil møte i de kommende årene. 

Ringerike kommunes visjon, «Ringerike – et bedre sted å være», og de ni hovedmålene i kommuneplanen, er 
utformet for å møte de viktigste utfordringene for Ringerike kommune og hele lokalsamfunnet i årene som 
kommer. De ni hovedmålene er: 
 

 Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad 
 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 
 Sikre kulturarven og naturens mangfold 
 Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter 
 Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i kommunen 
 Styrke kompetansenivået i Ringerikesamfunnet 
 Opprettholde gode basistjenester 
 Sikre økonomisk bærekraft for Ringerike kommune 
 Kommunale tjenester skal være forutsigbare og ha godt omdømme 

 

I kommuneplanens arealdel er området ved Høgskolen lagt ut til offentlige bygninger. De nærmeste områdene 
rundt er lagt ut til boligområder og bak skolen på østsiden er arealene definert til fremtidig boligområde. Mot 
nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt ut til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av 
Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til byggeområde erverv. Området syd for Dronning Åstas gate er definert 
som senterområde i kommuneplanen. Osloveien er vist som fremtidig hovedveg. 
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Figur 30: Utsnitt av kommuneplanens arealdel 

 

4.4 Kommunedelplaner  

4.4.1 Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss-området, vedtatt 1995 
Planen viser forslag til fysiske tiltak for tilrettelegging for syklende, men også tiltak direkte for gående. Planen 
skal sikre et helhetlig system av ruter for gående og syklende. Gang- og sykkelveger forbindes ofte med barn 
og trafikksikkerhet. I denne planen er det fokusert på transportsykling med tanke på å redusere bilbruken. 
Dette vil også være positivt med hensyn på barns sikkerhet. 

 

Figur 31: Kommunedelplanens systemsnitt for blant annet Osloveien 

I kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet er 16 nummererte hovedruter beskrevet. 
Hovedrute nr 1 går fra Søndre torv til Hvervenkastet. Ruten er delt i flere parseller med tilhørende beskrivelser. 
Parsell 1.3 og 1.4 berører planområdet for områdeplanen. Planlagt tverrsnitt viser sykkelfelt på begge sider av 
Oslovegen i begge disse parsellene. Beskrivelsen av disse er gjengitt nedenfor. De beskrevne 
systembreddene i kommunedelplanen er veiledende.  

I tillegg til en beskrivende del og punktvis formulerte mål og virkemidler inneholder Kommunedelplan for 
gående og syklende i Hønefossområdet en eneste planbestemmelse: 

01 De arealene som berøres av denne planen, går frem av kartet. På kartet er vist veiledende bredder 
for de enkelte løsninger. 

Dersom det fremmes planer om bygge- og anleggstiltak som berører disse arealer, skal det 
utarbeides planer som sikrer denne planens gjennomføring, før det aktuelle bygge- og anleggstiltak 
godkjennes. 
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Figur 32: Omtale av parsell 1.3 og 1.4 i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, kapittel 
6 Hovedrutene. 

4.5 Temaplaner 

4.5.1 Grønn plakat 
Grønn plakat er en registrering av områder i byen som har betydning for natur, rekreasjon, lek og 
landskapsinntrykk. Den Grønne Plakaten vil være et viktig grunnlag ved all plan- og byggesaksbehandling og 
øvrig arealforvaltning, og fungere som en varseltrekant for å ivareta grønne interesser. Som del av Grønn 
Plakat inngår også retningslinjer for behandling av tiltak som berører de ulike kategoriene på plakaten. 

 

Figur 33: Utsnitt fra Grønn plakat Hønefoss + tegnforklaring 

I planområdet er det i følge Grønn plakat ingen områder uten grønnstruktur eller områder med mangler i 
grønnstrukturen. De bebygde delene av planområdet er registrert som områder med en del verdi, 
skogområdene i øst er registrert med stor verdig, og skråningen ned mot elva og Schjongslunden har meget 
stor verdi. 
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4.5.2 Energi og klimaplan, vedtatt 2.12.2010 
Energi og klimaplanen til Ringerike er utarbeidet som en temaplan / temautredning som integreres i 
kommuneplanen. Planen inneholder generell informasjon om energibruk og klimautfordringer og informasjon 
om status for lokal energibruk og klimagassutslipp, forventet utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike 
kommune. 

I planen har man fokusert på sektorene kommunal innkjøp av varer, kommunale bygg, skogbruk, jordbruk, 
lokal luftforurensning og areal- og transportplanlegging. Dessuten har det blitt lagt vekt på tips om hvordan 
hver innbygger kan forandre sitt energiforbruk. 

4.5.3 Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 
Barnehageplanen gir en oppdatert kartlegging av dagens og framtidas situasjon, herunder framskrevet behov 
for barnehageplasser i tråd med befolkningsvekst. Fremtidige løsninger med ulikt eierskap beskrives, og 
forslag til løsning på kort og lang sikt. Kartleggingen viser at det er et behov for flere barnehageplasser i 
Hønefoss. 

Sammen med barnehageplanen foreligger også en barnehagebruksplan og en rapport om "Aktuelle tomter for 
barnehager i Hønefoss-området". Rapporten tar for seg en rekke aktuelle tomter i Hønefoss, og vurderer disse 
ut fra utvalgte kriterier. Rapporten er både et innspill til det pågående arbeidet med revisjon av 
kommuneplanen, samt arbeidet med barnehageplanen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold avdeling Hønefoss 
er en av tomtene som er vurdert i rapporten og konklusjonen / anbefalingen er «Reelt og egna alternativ på 
mellomlang sikt». 

4.5.4 Bryggeveileder (2013) 
Bryggeveilederen omfatter deler av Randselva og Storelva der de renner gjennom Hønefoss og skal være 
retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker som involverer elvekantene i Hønefoss.  
I veilederen er elvene delt opp i tre soner: 

Sone 1 (svart 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. 

Sone 2 (rød farge) 
Det tillates båtutsettingsplass og enkle sommer- og helårsbrygger. Strømning i elva må ikke være for sterk da 
båter må kunne ligge langs brygger uten å bli ødelagt eller slite seg. Det må også være dypt nok til å kunne 
legge til ved brygga ved lav vannstand. Krav: byggesøknad 

Sone 3 (blå farge) 
Det tillates småbåtanlegg og spesialbrygger om det vedtas reguleringsplan. I tilknytning til disse kan det tillates 
tilhørende konstruksjoner på land, som plattinger, sittegrupper, toaletter, søppeldunker og grillplasser.  
Krav: reguleringsplan  

 

Figur 34: Utsnitt av kart som viser soneinndeling i bryggeveilederen 
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4.6 Gjeldende reguleringsplaner 

4.6.1 Reguleringsplaner innenfor planområdet 
Planområdet består av et «lappeteppe» av gjeldende reguleringsplaner. Flere av planene er av eldre dato. 
De ulike planene er vist med hver sin farge på kartet nedenfor.  

 

Figur 35: Oversikt over gjeldende reguleringsplaner 

Under følger en oversikt over reguleringsplaner som berøres av den nye planen. 

Plan nr Plannavn Vedtaksdato Kommentar 
7 Hønefoss 18.2.1956 Ny plan erstatter del av denne planen. 

Ingen praktisk betydning. Gjelder del av 
Storelva. 

15 Norderhov byggebeltes sørlige 
og vestlige deler 

25.9.1947 Ny plan erstatter deler av denne planen. 
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15-04 Reguleringsendring: 
Tilleggstomt til gnr. 37 bnr. 142 
Einar Fleischer. 

15.10.1980 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

17 Lia ved Arnegård 27.5.1955 Ny plan erstatter del av denne planen. 

17-02 Bredalsveien 15 7.4.1960 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

62-04 Endret reg.plan for EIKLI – 
område A 

15.11.1979 Ny plan erstatter en meget liten del av denne 
planen.  

102 Reguleringsplan for Osloveien 
med kryss i Dompidal 

26.6.1975 Ny plan erstatter del av denne planen. 

102-02 Oslov. med kryss i Dompidal. 
Endr. Formål for 38/70 og 90. 

25.6.1987 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

206 Osloveien øst 30.10.1997 Ny plan erstatter del av denne planen. 

206-01 Osloveien øst, mindre 
vesentlig endring, 
Bredalsveien 

1.3.2001 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

217 Reguleringsplan for SLHK’s 
tomt i Dalsbråten, Hønefoss 

28.10.1993 Planen erstattes i sin helhet av ny plan 

298-04 Schjongslunden 15.9.2005 
sist endret 

1.7.2013 

Ny plan erstatter del av denne planen. 

323-04 Eikli sør, næringsområde 18.3.2010 Ny plan erstatter del av denne planen. 

 

4.7 Tidligere utredninger 

4.7.1 Kryssløsninger 2009 
To alternative løsninger for krysset Osloveien X Bredalsveien / Dronning Åstas gate ble utarbeidet av Cowi 
2009 

1. Utbedring av eksisterende kryss 
2. Rundkjøring 

 

  
Figur 36: Kryssløsninger (utsnitt).  
Til venstre: Alt 1: Utbedring av eksisterende kryss. Til høyre: Alt 2: Rundkjøring 
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Krysset ble bygget om i 2013 med sydgående høyresvingefelt i Osloveien som i alternativ 1 og tilhørende 
forlengelse av undergangen vestover. Østre deler av alternativ 1 er ikke gjennomført. 
 
Dagens krysning med undergang under Osloveien er videreført i begge skissene. Rampene på østsiden er 
forlenget mens det på vestsiden er en meget kort rampe som nødvendigvis vil bli bratt (som i dag). Dette er 
ikke en tilfredsstillende løsning for gående og syklende og tilfredsstiller ikke dagens krav til universell 
utforming.  

4.7.2 Mulighetsstudie 2012 
Løvseth Partners utarbeidet i 2012 en mulighetsstudie for Kunnskapspark Ringerike i samråd med en 
arbeidsgruppe utnevnt av Styringsgruppen for Kunnskapspark Ringerike. Denne mulighetsstudien beskriver 
arkitektonisk utvikling av eiendommen og naboeiendommene til Høgskolen i Buskerud studiested Ringerike. 
Utredningen omhandler bygninger, uterom, forholdet til elva, landskap, kommunikasjon, parkering og nye 
bygninger. Dette gjelder undervisning, studentboliger og næringsarealer som sammen tenkes å danne 
Kunnskapspark Ringerike.  

Utgangspunktet for studien har vært å begrense behovet for erverv fra private grunneiere. Det er vurdert tre 
ulike hoveddisposisjoner for området og ett av disse er grundigere belyst fordi dette alternativet ble vurdert 
som best egnet. Mulighetsstudien er laget med sikte på å gi føringer for ny reguleringsplan for området. 

I hovedalternativet for utforming etableres en ny, lineær hovedveg fra Osloveien og frem til høgskolebygget til 
erstatning for dagens smale og uoversiktlige adkomst. Ved høgskolens hovedinngang etableres en plass som 
blir senter i campus og samlingssted og festplass for studentene. 

Bygninger for høgskole og næringsbygg bygges ut langs den nye adkomstvegen, mens studentboliger 
anbefales lagt på brinken mot elva med storslagen utsikt nordover. Den eldste fløyen i høgskolen nærmest 
skogen anbefales revet for å gi plass til disse studentboligene og fordi den gamle bygningen ikke fullt ut er 
egnet til dagens undervisningsformål. 

På baksiden av skole- og næringsbygg etableres et stort antall parkeringsplasser på terreng for høgskolen og 
for studentboliger. Disse blir ikke synlig fra campusen. Parkering for øvrig tenkes i kjellere i skole- og 
næringsbygg. Over Storelva foreslås en ny bro til Schjongslunden som leder direkte til den nye plassen på 
campus. 

Illustrasjonen nedenfor er hentet fra en foreløpig versjon av Mulighetsstudien utarbeidet av Løvseth Partners. 
Arbeidet med mulighetsstudien ble ikke fullført og det foreligger derfor ikke en endelig versjon av studien.  

 

Figur 37: Illustrasjon fra mulighetsstudie (Løvseth Partners 2012) 
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4.7.3 Campus Ringerike «Masterplan» 2012 
Campus Ringerike ”Masterplan” datert 04. Juli 2012, er utarbeidet av LPO arkitekter for Studentsamskipnaden 
i Buskerud. Masterplanen omhandler prinsipper for fremtidig utvikling og beskriver overordnet situasjon, ny 
adkomst og gangforbindelser, bro over Storelva, parkeringsmuligheter og mulige utbyggingsfelt. 

Høgskolen beskrives som en enklave, eller en ”øy”, i boligstrukturen rundt Hønefoss sentrum. Grunnlaget for 
vekst og transformasjon i Hønefoss beskrives som begrenset og adkomstsituasjonen fra Osloveien som en 
viktig faktor for at Høgskoleeiendommen kan utvikles til et fremtidig campusområde. 

Masterplanen viser nytt kryss med Osloveien og nye gangforbindelser inkludert gangbro over elva. Krysset 
med Osloveien er vist som en rundkjøring og ”de nye forbindelsene inn på eiendommen legger premisser og 
muligheter for strukturering av fremtidig utvikling”. 

Gangbroen er vist med to alternative plasseringer ved høgskolen, samt en alternativ broforbindelse lenger 
nord, ved Hønefoss videregående skole. Ingen av broalternativene påvirker utbyggingsfeltene i 
Høgskoleområdet. 

Masterplanen viser parkering for Kunnskapsparken på Schjongslunden som et sambruk med idrettsanleggene 
der.  

 

Figur 38: Illustrasjon fra masterplan - mulige utbyggingsfelter trinn 2 (LPO arkitekter 2012) 

4.8 Pågående plan- og utredningsprosesser 

4.8.1 Kommuneplan for Ringerike 2013 - 2025 
Ringerike kommune arbeider med å revidere gjeldende kommuneplan. Ny kommuneplan skal erstatte 
gjeldende kommuneplan vedtatt i 2007, og er planlagt ferdigstilt vinter 2014/2015. Planprogram for fullstendig 
revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til perioden 2013 – 2025 bygger opp om de tre 
satsingsområdene som er satt i vedtatt planstrategi; befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv 
arealdisponering. 

4.8.2 Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området. 
I Ringeriksregionen er det forutsatt å løse trafikkutfordringene i en helhet gjennom en Ringerikspakke. 
Samferdselsdepartementet krever konseptvalgutredning (KVU) for bypakker der det er aktuelt med 
brukerfinansiering.  
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Etter forespørsel fra Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune har Samferdselsdepartementet bestilt 
en KVU for transportsystemet i Hønefoss-området. Statens vegvesen er ansvarlig for utarbeidelsen. KVU-
rapporten skal være ferdig til utgangen av 2014.  

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig bypakke, 
«Ringerikspakke», i Hønefossområdet. Den skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken, 
satsing på kollektivtrafikk og myke trafikanter, stimulerende tiltak for kollektivtransporten, videre utbygging av 
hovedvegsystemet gjennom Hønefoss, og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefossområdet. 
Utredningen skal munne ut i en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for den videre prosessen.  

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 er det avsatt midler til "helhetlige bymiljøavtaler" og 
"belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Disse midlene skal 
fordeles til ulike byområder. KVU for transportsystemet i Hønefoss-området skal danne grunnlag for en 
eventuell beslutning om finansiering gjennom midlene nevnt ovenfor ("Ringerikspakke"). 

4.8.3 Kommunedelplan for Kragstadmarka 
Kommunedelplan for Kragstadmarka omfatter et stort område øst for Hønefoss sentrum. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig arealutvikling i området, med en tilrettelegging for opp til 2000 
innbyggere. Påtenkte reguleringsformål er boligområder med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig/privat 
tjenesteyting og service, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur med turdrag og naturområde, samt 
områder med landbruk, natur og friluftsformål. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for 
merknader 4.2.2012. 

  

Figur 39: Kommunedelplan Kragstadmarka. Beliggenhet og utsnitt av planforslag (nov 2013) 

Planforslaget viser boligområder (gult på plankartet) og en barnehage (rødt på plankartet) øst og sydøst for 
kunnskapsparken. Fra boligområdene er det vist turdrag nordvestover mot høgskolen. Boligområdene får 
vegforbindelse via Tanbergmoen / Arnegårdsveien og rundkjøringen på Hvervenkastet. 

4.8.4 Detaljreguleringsplan for Tanberglia 
For det sydligste boligområdet og barnehagen i Kragstadmarka er det igangsatt arbeid med detaljregulering 
parallelt med kommunedelplanen. Planen er kalt «Detaljplan for Tanberglia» og hensikten med planarbeidet er 
etablering av sentrumsnære boligområder med terrasseboliger, eneboliger i kjede, rekkehus, tomannsboliger 
mv. Planen legger til rette for bygging av mellom 100 – 130 boliger.  

Reguleringen vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten til området og vil begrense muligheten for bruk 
som friluftsområde i bebygde områder. Utbyggingen vil også endre landskapsbildet ved at skog erstattes av 
boliger. Trafikken er planlagt ført via Arnegårdsveien og vil medføre økt belastning av denne. Som følge av 
dette vil veien måtte oppgraderes og dette vil kunne medføre behov for utvidelse med inngrep på tilliggende 
eiendommer. Konsekvenser av planen knytter seg også til skredfare, opparbeidelse av ny infrastruktur, støy, 
befolkningsvekst, biologisk mangfold og vern av fornminner, behov for offentlige tjenestetilbud og håndtering 
av overvann. 

Planforslaget har vært på offentlig ettersyn, innsigelser er trukket og sluttbehandling forventet i kommunestyret 
i Ringerike 26.6.2014. 
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Figur 40: Perspektiv av Tanberglia hentet fra planbeskrivelsen (Krakstadmarka AS 2012) 

 

Figur 41: Detaljregulringsplan for Tanberglia – forslag til plankart (Krakstadmarka AS 2012)  
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
5.1 Plangrep 

5.1.1 Målsetting og begrunnelse 
Hovedmålet med områdeplanen for Kunnskapsbyen Ringerike er å legge til rette videreutvikling av en aktiv og 
attraktiv høgskole. I dette ligger et særlig fokus på å fremme en campusutvikling av høgskoleområdet med 
blant annet tilrettelegging for økt bruk av området også som bosted, i tillegg til undervisningssted. Gjennom 
dette er det ønskelig å underbygge Høgskolen i Buskerud og Vestfolds viktige posisjon i Hønefoss- og 
Ringerikssamfunnet.  

Videre skal planen også legge til rette for en sikker og effektiv trafikkavvikling, særlig for myke trafikanter til og 
fra høgskolen. Særlig fokus er i denne forbindelse rettet mot kryssløsning i Osloveien. 

5.1.2 Visjon 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike, skal være en grønn, 
bærekraftig by-campus med gode forbindelser og alt innen gangavstand. 
 
De fysiske omgivelsene og nærheten til sentrum tilsier store muligheter for å 
utvikle et unikt studiested som besitter kvaliteter du vil finne på få andre 
studiesteder. Elva og marka utgjør umiddelbare naturelementer som 
planområdet bør søke å styrke forbindelsen til. Videre kan høgskoleområdet 
sies å utgjøre en sørlig markering av Hønefoss sentrum, og den funksjon i 
lokalsamfunnet og plassering i bybildet bør synliggjøres og forsterkes for 
gjennom dette å gjøre til campus en del av byen, og byens fasiliteter en del av 
høgskolens utvidete campus. 
Innenfor 15 minutter finner du sentrum, handel, idrett, turområder, kontor, bolig 
og transport. 
 
De korte avstandene til ulike funksjoner legger forholdene til rette for at myke 
trafikanter skal stå i fokus, med vekt på trafikksikker fremkommelighet for gående og syklende. 

5.1.3 Strategi 
Planforslaget ønsker å tilrettelegge for en utviklingen ikke bare av utdanningsinstitusjonen høgskolen 
representerer, men også i en videre forstand utviklingen av en campus. Campus kommer av latin og betyr 
sted, og det er nettopp høgskoletomta som sted som har stått i sentrum for utviklingen av plangrepet. 
Stedsutvikling omfatter en mer helhetlig tilnærming enn ren objektutvikling.  
 
En campus kan romme en rekke ulike funksjoner og en viktig oppgave i utarbeidelsen av planforslaget har 
således vært å prioritere de funksjonene som tilfører mest aktivitet og liv innenfor planområdet. Det er derfor 
valgt å vektlegge studentboliger og undervisningsformål innenfor planområdet. Studentboliger for å tilføre økt 
liv og bruk av stedet, og tydeliggjøre campus som et studiested, og undervisningsformål for å styrke 
høgskolens mulighet for å utvikle sitt utdanningstilbud. Det vil også åpnes for etablering av høgskolerettet 
næring innenfor campus. Slik næringsvirksomhet vil i utgangspunktet være i småskala og er i seg selv lite 
arealkrevende, men bidrar til å styrke opplevelsen av en kunnskapspark hvor utdanning og næringsliv kan 
oppnå synergieffekter. 
 
Dagens høgskolebygg har en introvert 
karakter og utomhusområdene rundt skolen 
er i liten grad aktivisert. Det anses som 
vesentlig å legge til rette for økt liv mellom 
bebyggelsen og gjennom dette utnytte tomtas 
grønne kvaliteter. Studentboliger som tar i 
bruk uteområdene og plassene mellom 
bebyggelsen bidrar til et slikt liv.  
 
En viktig ambisjon med plangrepet er å «åpne 
høgskoleområdet mot omverdenen». 
Forbindelser til omgivelsene vektlegges for å 
redusere den noe isolerte følelsen som 
høgskoleområdet i dag gir. En campus som 
kommuniserer med resten av byen er en 
pustende campus. 
  Figur 43: Grovdisponering av planområdet 

Figur 42: Visjon for campus 
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5.1.4 Designkonsept for campus 
Plangrep for campus (designkonsept): 

 
Figur 44: Illustrasjon av designkonsept for Campus Ringerike 

Designkonseptet og plangrepet har tatt utgangspunkt i stedsanalysene gjennomført av planområdet. Som 
nevnt har tomta unike kvaliteter som det har vært ønskelig å utnytte i større grad enn i dag. Landskapet har 
vært i hovedfokus i designprosessen. Med dette menes at det er tatt vel så mye hensyn til hvor ny bebyggelse 
ikke skal plasseres som hvor den kan plasseres. Det har vært en målsetting å oppnå en differensiert sonebruk 
av uteområdene, slik at de åpne og ubebygde arealene har forskjellige funksjoner. I en campus vil enkelte 
uterom ha viktige funksjoner som ankomstsoner og seremonirom, mens andre bør være av mer intim og 
uformell karakter tilrettelagt for rekreasjon og opphold eller som rene forbindelseslinjer til omgivelsene.  
 
I det de viktigste uterommene er definert blir det deretter viktig å plassere bebyggelsen slik at den bidrar til å 
definere rommene og avgrense uteoppholdsarealene på en tydelig måte. En områdeplan detaljerer ikke 
utformingen av ny bebyggelse, men fastlegger i stedet de overordnete strukturene innenfor planområdet. Ved 
videre detaljplanlegging og prosjektering vil det måtte rettes ytterligere fokus på å utnytte arkitekturen til å 
tilføre økt attraktivitet til området som helhet. 
 

  
Figur 45: Utviklingsalternativer. 
Til venstre et mulig byggetrinn 1. Til høyre et alternativ hvor deler av dagens bygningsmasse er revet. 
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5.1.5 Organisering og struktur 
Utviklingen av høgskoleområdet tar utgangspunkt i at eksisterende høgskolebygg videreføres med 
eksisterende fotavtrykk. Ny bebyggelse og opparbeidelse av uteområder vil bygge opp under en tanke om at 
høgskolebygningen utgjør sentrumet av campus og kjernefunksjonen i området.  
 
Da eksisterende utforming av planområdet gir et noe ustrukturert preg, med til dels vanskelig orienterbarhet, er 
det ønskelig å fremme et tydelig adkomstpunkt til campus. Dette adkomstpunktet vil legges til den vestlige 
delen av dagens parkeringsareal, altså den delen av høgskoleområdet man først kommer til ved avkjøring fra 
Osloveien. Adkomstpunktet vil markeres gjennom etablering av bygningsmasse på hver side av en 
forbindelsesakse som går fra Osloveien og fram til høgskolebygget. Ved adkomstpunktet vil denne 
forbindelsesaksen være relativt smal, for deretter å vide seg ut mot nord i det man kommer nærmere 
høgskolebygget. Målsettingen er gjennom dette fysiske grepet å lede folk til høgskolebygget, først gjennom et 
markant ankomstpunkt, deretter gjennom at rommet åpner seg til en sentral plass / torg som er lokalisert i 
tilknytning til høgskolens hovedinngang.  
 
Den sentrale plassen vil strekke seg sammenhengende fra høgskolebyggets vestside og mot elveskråningen i 
nord. Det er ikke ønskelig å bygge ned den nordlige delen av planområdet da et åpent rom her vil sikre god 
utsikt og viktig visuell kommunikasjon med sentrum.  
 
Basert på det overordnete konseptet er det av størst betydning å etablere ny bebyggelse vest på 
høgskoleområdet for å oppnå ønsket effekt rundt adkomstpunktet og romdannelsen av et sentralt torg. Det vil i 
tillegg også være mulig å plassere ny bebyggelse sør og øst for eksisterende høgskolebygg. Området sør for 
høgskolebygget er bratt og utvikling av boenheter her vil kreve omtanke særlig ut fra krav til lysforhold. Ved 
utvikling av området øst for høgskolebygget bør deler av eksisterende høgskolebygg rives eller bygges om slik 
at de henvender seg møt og gir liv til rommet mellom høgskolens nåværende bygg og nye bygninger øst for 
disse. Det er derfor knyttet noen større utfordringer og uforutsigbarhet til disse to utbyggingsområdene.  

5.1.6 Faser 
I forlengelsen av ovennevnte resonnement er det arealene vest på høgskoletomta som anbefales utviklet først. 
Effekten av realisering av ny bebyggelse her er stor med hensyn til å oppnå målet om en campus, og et 
veldefinert sådan. Da høgskolen i overskuelig fremtid forventes å ha sine viktigste arealbehov dekket innenfor 
eksisterende høgskolebygning, er det hovedsaklig studentboliger som anbefales etablert i første fase.  

Behovet for studentboliger er stort og det er ønskelig å legge til rette for at flere av studentene får kortere vei til 
studiestedet og videre at de kan bo på campus. Dette vil raskt kunne medføre en endring av bruken av 
campus og øke graden av aktivitet og liv på høgskoleområdet.  

Lokaliseringen av studentboliger i vest gir god måloppnåelse på flere områder. Ved siden av å styrke 
utviklingen av en campus og øke opplevelsen av høgskolen som et helhetlig sted, har etableringen av 
bebyggelsen i første fase også stor betydningen for opplevelsen av høgskolen som en miljøvennlig campus. I 
dag dominerer parkeringsareal og grå flater ankomsten til høgskolen. Gjennom etablering av ny bebyggelse er 
det ønskelig at parkeringen legges under bakken, enten gradvis eller fra dag én. Dette vil skje under de deler 
av bebyggelsen som ligger i sørvest, og som danner den sørlige veggen til den nye sentrale plassen. 
Forbindelsesaksen vil i større grad være en gang-/og sykkelakse slik at bilene, foruten vare-, beredskaps- og 
nyttekjøretøy ikke ledes inn på campus. Campus får i større grad et grønt preg tilrettelagt for myke trafikanter. 

5.2 Alternativer 

5.2.1 Alternativer for campus 
Planen er basert på en visjon og et designkonsept for campus. Plangrepet er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser, men det er samtidig lagt vekt på ikke å låse fremtidig utvikling for sterkt. Ved utforming av de 
juridisk bindende delene av planforslaget er det gjort en avveiing mellom å sikre kvaliteter fra designkonsept 
og visjon og å holde mulighetene åpne for andre løsningsvalg.  

Et sannsynlig første utbyggingstrinn inneholder et sterkt innslag av studentboliger. Det har derfor vært 
arbeidsmøter mellom plankonsulenten og studentsamskipnaden (Sibu) sin rådgiver Rodeo arkitekter. Rodeo 
arkitekter har skissert alternative løsninger basert på andre studentboliger de har tegnet for Sibu. Planforslaget 
er utformet slik at disse alternativene også kan realiseres innenfor områdeplanens rammer. 
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Figur 46: Alternative utbyggingsmønstre for studentboliger. Rodeo arkitekter 2014 

5.2.2 Alternativer for øvrig bebyggelse 
I planarbeidet er det lagt vekt på en opprydding i eksisterende planforhold i området. Flere gamle og utdaterte 
planer erstattes helt eller delvis av den nye områdereguleringsplanen. For byggeområdene utenom campus er 
det ikke gjennomført nærmere studier av fortettingsmuligheter eller annen utvikling. I de eksisterende 
boligområdene innenfor planområdet som ligger vest for høgskoleområdet, kan boligformål videreføres, 
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dersom dette er ønskelig. Et ønske i planprosessen har vært å legge til rette for kunnskapsbasert næring i 
tilknytning til høgskolen. Det har imidlertid ikke vært konkrete prosjekter eller initiativer for å få etablert slik 
virksomhet innenfor planområdet. Ved arealfastsettelse til kombinerte formål som tillater slik virksomhet 
innenfor planområdet, er planen likevel innrettet slik at dersom det skulle bli et behov for eller ønske om slik 
virksomhet senere, så vil dette være i tråd med reguleringsplanen. Det må da først gjennomføres en 
detaljregulering.  

Planen definerer klarere enn tidligere hva som er tillatt slik at byggesaksbehandling og dermed også 
gjennomføring av tiltak skal bli enklere innenfor planområdet. Det åpnes for flere arealbruksformål for fire av 
disse områdene og for tre av dem er det stilt krav om ytterligere planlegging i form av detaljregulering, dersom 
disse skal utnyttes vesentlig annerledes enn i dag. For område BKB1 som i kommuneplanen er avsatt til 
byggeområde erverv er det ikke stilt krav om detaljregulering. 

For boligområdene åpnes det for ulike varianter av frittliggende småhusbebyggelse: eneboliger, eneboliger 
med sekundærleilighet, tomannsboliger, tre- og firemannsboliger, kjedehus, rekkehus og atriumshus. 

5.3 Arealbruk 

5.3.1 Reguleringsformål 
Planområdet er totalt 178,88 daa stort og strekker seg ca 660 m i retning nord-syd og 590 m i retning øst-vest. 
Området foreslås regulert til følgende arealbruksformål: 

Bebyggelse og anlegg Feltbetegnelser Areal 
Boligbebyggelse BFS1, BFS2, BFS3 8,660 daa 

Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting BOP1 17,337 daa 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 
BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 

15,422 daa 

Bolig/tjenesteyting BB5 13,591 daa 

Sum  55,010 daa 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Feltbetegnelser Areal 
Veg  SV1, SV2, SV3 1,681 daa 

Kjøreveg  SKV1, SKV2 7,932 daa 

Fortau  SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 2,607 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT (unummerert, flere uten tekst) 3,897 daa 

Annen veggrunn – grøntareal SVG1, SVG2, SVG3 1,168 daa 

Kollektivholdeplass SKH1, SKH2 0,392 daa 

Sum  17,677 daa 
 

Grønnstruktur Feltbetegnelser Areal 
Grønnstruktur G1, G2 8,317 daa 

Turdrag GTD1, GTD2 0,550 daa 

Turveg GT1, GT2 1,046 daa 

Friområde GF1, GF2 27,205 daa 

Sum  36,971 daa 
 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Feltbetegnelser Areal 
Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 29,755 daa 

Sum  29,755 daa 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone 

Feltbetegnelser Areal 

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 39,472 daa 

Sum  39,472 daa 

Figur 47: Arealbruksformål - oversikt 
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5.3.2 Hensynssoner 
Innenfor planområdet er det tre hensynssoner: en sikringssone (frisiktsone H140_1) og to fareområder 
(flomfare H320_1 og H320_2). 

5.3.3 Bestemmelsesområder 
Planen inneholder to bestemmelsesområder: 

#1 Torg er et sentralt uteområde på campus hvor utforming og materialbruk skal ha spesielt høy kvalitet 

#2 Gang-/sykkelbru er et område hvor det kan etableres bru over Storelva for å forbinde campus og idrettspark 

5.4 Områder for boligbebyggelse 

 

Figur 48: Områder for boligbebyggelse 

5.4.1 Arealformål 
Alle byggeområdene innenfor områdeplanen inneholder bolig i en eller annen form. I dette kapittelet omtales 
de rene boligområdene BFS1, BFS2 og BFS3. Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse og 
anlegg med underformål boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. 

Avgrensning av boligområdene BFS1, BFS2 og BFS3 følger gjeldende eiendomsgrenser, med ett unntak. 
Unntaket gjelder grensen mellom BFS1 og BKB5, hvor en tredjedel av eiendommen gnr 38 bnr 51 
Bredalsveien 24 foreslås innlemmet i område BKB5. Dette er etter ønske fra Statsbygg som eier av BKB5. 

5.4.2 Bebyggelse 
Områdene BFS1, BFS2 og BFS3 er i dag bebygd med eneboliger og skal fortsatt nyttes til boligbebyggelse. 
Det åpnes i planforslaget for bygging av eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre- og 
firemannsbolig, kjedehus, rekkehus, atriumhus. 

Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til %-BYA = maks 25 %.  

Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne. Dette tilsvarer i praksis to etasjer. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 
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5.4.3 Parkering 
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for 
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal (%-BYA). 

5.5 Områder for undervisning og studentboliger 

 

Figur 49: Områder for undervisning og studentboliger 

5.5.1 Arealformål 
I dette kapittelet omtales byggeområde BOP1 og BKB5. Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse 
og anlegg med underformål henholdsvis offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) og bolig / tjenesteyting 
(BKB5). 

Område BOP1 og BKB5 må sees under ett og de er regulert til de samme formålene, med den forskjellen at 
det i område BKB5 inngår parkering både for BOP1 og BKB5. Arealbruksformålet indikerer også at 
studentboliger er vektlagt sterkere i område BKB5 mens område BOP1 primært er tenkt til undervisning.  

I reguleringsbestemmelsene er formålene «bolig» og «tjenesteyting» definert slik at de omfatter: 

 Offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og 
administrasjon tilknyttet denne virksomheten.  

 Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, kantinevirksomhet med mer 
 Studentboliger.  
 Internveier og plasser.  
 I område BKB5 inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1) 

5.5.2 Bebyggelse 
Høgskolens bygninger ligger i dag i område BOP1. Område BKB5 er ubebygd. Eksisterende bebyggelse på 
BOP1 representerer tilsammen ca.10.300 m2 bruttoareal (BTA) fordelt på 6 blokker som er sammenbygd og 
organisert rundt et indre gårdsrom. Det åpnes i planforslaget for bygging av omlag tre ganger så stor 
bygningsmasse på BOP1 og BKB5 totalt. Utnyttingsgrad er angitt som bruksareal (BRA) og satt til maks  
10 000 m2 BRA for BKB5 og maks 20 000 m2 BRA for BOP1. 

De eksisterende bygningene er 2 til 3 etasjer høye + underetasje under deler av bygningsmassen. 
Byggehøyde i planforslaget er satt til maks 16,0 m. Dette tilsvarer i praksis fire til fem etasjer. 
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Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Utbygging av område BOP1 
og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av formålsgrensen mellom disse to 
områdene. Bebyggelsen skal plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 
GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være utadrettet mot 
torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis benyttes til funksjoner som 
styrker torget som felles uterom. Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksisterende bygninger. 

Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader. 

5.5.3 Torg 
Dagens høgskolebygg har en introvert karakter, og utomhusområdene rundt skolen er i liten grad aktivisert. 
Planforslaget legger opp til etablering av flere studentboliger inne på campusområdet. Dette er med på å 
skape et levende og aktivt, men samtidig kompakt campusområde, hvor studenter kan bo i umiddelbar nærhet 
til skolen. I følge plangrepet ønsker man at boligene sammen med selve høgskolebygget skal være med på å 
skape en tydelig adkomst til høgskolen og selve campusområdet og ramme inn felles uteområder.  

I bestemmelsesområde #1 Torg skal det anlegges et sentralt uteområde felles for område BKB5 og BOP1. 
Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets betydning som sentralt uterom. 

Torget defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. Grensen rundt 
bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til hensikt å styrke områdets 
funksjon som felles sentralt uterom. 

Området skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom planområdet skal 
lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral møteplass og ankomstpunkt til 
høgskolen. Varelevering skal løses slik at det gir minst mulig konflikt med myke trafikanter og gjerne legges 
utenom torget.  

Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Gulvet i uterommet skal ha 
steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg og beplantning og grøntområder skal brukes 
for å differensiere ulike funksjonelle soner i rommet. 

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, belysning samt 
aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer. 

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved søknad om tiltak 
innenfor områdene BOP1 og BKB5. 

5.5.4 Parkering 
Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene innenfor områdeplanen, men det er i 
reguleringsbestemmelsene gjort unntak og presiseringer som gjelder studentboliger. 

Biler skal i minst mulig grad ledes inn på campus. Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og 
fortrinnsvis plasseres under bakken. Parkeringsanlegg som etableres under bakkenivå skal ikke regnes med 
ved beregning av grad av utnyttelse. Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5.  

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 
Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 
I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 boenheter. 
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5.6 Områder for kombinerte formål 

 

Figur 50: Områder for kombinerte formål 

5.6.1 Arealformål 
I dette kapittelet omtales byggeområde BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4. Disse områdene reguleres til 
hovedformål bebyggelse og anlegg med underformål kombinert bebyggelse og anleggsformål. 

Områdene er regulert til følgende kombinasjoner: 

BKB1: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting 

BKB2: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting 

BKB3: Bolig, kontor, tjenesteyting 

BKB4: Bolig, kontor, tjenesteyting  

Boliger tillates ikke i første og andre etasje mot Osloveien i område BKB1 og BKB2. Grunnen til dette er at 
disse delene av områdene BKB1 og BKB2 ligger i rød støysone og ikke er egnet til bolig, som er et 
støyfølsomt bruksformål. 

5.6.2 Plankrav 
Det stilles krav om detaljreguleringsplan for områdene BKB2, BKB3 og BKB4. 

Arbeid og tiltak som krever søknad og tillatelse kan ikke finne sted før området inngår i godkjent 
detaljreguleringsplan. 

Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse, men 
ved bruk til forretning, kontor eller tjenesteyting stilles det krav om detaljreguleringsplan for områdene BKB2, 
BKB3 og BKB4. Det samme vil gjelde for boligbebyggelse i annen form enn frittliggende småhus. 

Plankravet gjelder ikke for mindre tiltak i eksisterende byggverk eller mindre frittliggende bygninger på bebygd 
eiendom. Dette er presisert i reguleringsbestemmelsene og konkretisert ved hjelp av henvisninger til relevante 
paragrafer i plan- og bygningsloven. 

I videre planlegging må spesielt følgende forhold belyses nærmere: 
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- BKB2: Støyskjerming, adkomstforhold, bokvalitet for boliger. 
- BKB3: Veg- og adkomstforhold, støyskjerming, universell utforming 
- BKB4: Veg- og adkomstforhold, forhold til nabobebyggelse ved annen bruk til annet enn bolig. 

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB1. 

5.6.3 Bebyggelse 
Områdene BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4 er i dag bebygd med eneboliger i tillegg til et par mindre 
næringsvirksomheter i område BKB1. Områdene kan fortsatt nyttes til boligbebyggelse samtidig som det 
åpnes for alternative formål.  

Område BKB1 

- Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 50 % i område BKB1. 
- Maksimal byggehøyde er 12,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 
- Minste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet. 

På grunn av konkrete prosjekter som er under planlegging er det ikke lagt inn plankrav for område BKB1. 

Områdene BKB2, BKB3 og BKB4 

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende: 

- Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til %-BYA = maks 25 %.  
- Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.  

Dette tilsvarer i praksis to etasjer. 
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 
- Minste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet. 

Ved omdanning av området til andre formål, må det utarbeides detaljreguleringsplan.  

Områdeplanen angir hvilken form for bebyggelse som kan tillates. Ny bebyggelse tenkes benyttet til 
kunnskapsbasert næringsutvikling eller tjenesteyting, eventuelt til tettere boligbebyggelse, men det forutsettes 
avklart nærmere gjennom detaljreguleringsplan. Ved detaljregulering kan også byggehøyder, utnyttelsesgrad 
og andre forhold vurderes nærmere og bli endret. 

5.6.4 Parkering 
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for 
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal (%-BYA). 

Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke regnes med ved beregning av grad av 
utnyttelse. 
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5.7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Figur 51: Areal regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.7.1 Veg 
Krysset Osloveien / Bredalsveien og krysset Osloveien / Dronning Åstas gate samles i ett nytt signalregulert 
kryss ved at Bredalsveien flyttes 30 meter sydover. Senterlinjen i Dronning Åstas gate justeres også slik at det 
nye krysset blir liggende 12 meter lenger nord enn dagens kryss. Både Dronning Åstas gate og Osloveien får 
noe slakere stigningsforhold.  

I reguleringsplan nr 206 «Osloveien øst» er det regulert inn en ny vei øst for Osloveien, mellom bebyggelsen 
og Storelva. Denne veien er videreført i planforslaget i form av kjøreveg SKV1 som kobles til den nye 
Bredalsveien. 

5.7.2 Gående og syklende 
Dagens planskilte løsning med undergang for gående og syklende fjernes og erstattes av nye fortauer og 
kryssing i plan for gående og syklende. Langs Bredalsveien og Osloveien nord for krysset er det foreslått 
tosidig fortau mens det er ensidig fortau langs Dronning Åstas gate, Arnegårdsbakken og den nye veien SKV1. 
Fortauene langs Bredalsveien er 4 m brede slik at det er plass til beplantning langs fortauskanten. De øvrige 
fortauene har vanlig standard (3 m brede). 

5.7.3 Kollektivtrafikk 
Bussholdeplassene beholdes som i dag, med en tilpasning av den ene busslommen som følge av ny 
veigeometri. 

5.7.4 Vann og avløp 
Vann-, overvanns- og avløpsledninger følger dagens trase som sammenfaller med ny Bredalsvei. Overvann 
fra naturområder og grønnstruktur går naturlig til elva.  

5.7.5 Energi 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og det er ført fjernvarmerør frem til 
hovedbygningene for høgskolen. Intern omlegging av fjernvarmerørene innenfor campus må påregnes ved 
utbygging. 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 62 

 

 

5.8 Natur og grønnstruktur 

 

5.8.1 Arealformål 
I dette kapittelet omtales arealkategoriene grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern 
av sjø og vassdrag.  

5.8.2 Grønnstruktur 
Områdene G1 og G2 som ligger tett på og mellom byggeområdene reguleres til grønnstruktur både som 
hovedformål og underformål. Den delen av Schjongslunden som inngår i planområdet reguleres til 
grønnstruktur i form av friområde i tråd med gjeldende plan for resten av Schjongslunden. Området som 
tidligere har vært skibakke reguleres også til friområde (GF1). Øvrig grønnstruktur er turvegene GT1 og GT2 
og turdragene GTD1 og GTD2. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som 
grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. Sår i terrenget skal unngås, og 
skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng. 

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i grønnstrukturen. 

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke 
områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering som på forhånd er 
godkjent av kommunen. 

I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av gangstier, benker, belysning, lekeapparater og 
treningsapparater. Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates. Reklame 
tillates ikke i områder regulert til grønnstruktur. 

I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at naturlig vegetasjon i 
stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av grønnstrukturen. 

5.8.3 Naturområder 
Områdene langs sydsiden av Storelva og øst for høgskolen (LNA1, LNA2, LNA3) reguleres til hovedformål 
Landbruks-, natur- og friluftsområder med underformål naturformål  

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold. 
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Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som naturformål 
eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. 

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke 
bekkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en plan for 
overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen. 

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av gangstier og benker. 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål. 

5.8.4 Storelva 
Storelva er naturlig regulert til hovedformål bruk og vern av sjø og vassdrag med underformål naturområde i 
sjø og vassdrag. Det er ikke gitt bestemmelser til dette området utover muligheten for å bygge bro over elva i 
angitt område. 

5.8.5 Bro over Storelva 
Planen åpner for bygging av ny bru over Storelva. I bestemmelsesområde #2 kan det tillates etablering av bru 
for gående og syklende, samt nødvendig tilpasning mellom bru og eksisterende stier og turveger. Krav til fri 
høyde under brua fastsettes i byggesak. 

 

Figur 52: Utsnitt av plankartet. Område for ny bru (bestemmelsesområde #2) angitt med stiplet strek. 

Det er utarbeidet et eget notat «Bru over Storelva» i forbindelse med planarbeidet. Se dette notatet for 
nærmere beskrivelse og alternativvurderinger. 

Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til denne bruen. Realisering av bruen og utbygging av campus er dermed 
uavhengig av hverandre. 

 

  



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 64 

 

 

5.9 Hensynssoner og bestemmelsesområder 

5.9.1 Hensynssoner 
Det er tre hensynssoner på plankartet – en frisiktsone og to soner med flomfare. 

Frisiktsone 

Frisiktlinjer er tegnet inn på plankartet. Frisikten berører kun areal regulert til samferdselsformål, med ett 
unntak. I det sydvestre hjørnet av byggeområde BKB3 berører frisiktlinjen byggeområdet og det er der tegnet 
inn en frisiktsone H140_1.  

Flomfare  

Fareområde for flom er tegnet inn langs begge sider av Storelva med skravur og betegnelsene H320_1 og H-
320_2. Flomfaren gjelder store deler av Schjongslunden og fareområdet samsvarer med fareområdet i 
gjeldende plan for resten av Schjongslunden. 

5.9.2 Bestemmelsesområder 
Reguleringsbestemmelser kan stedfestes gjennom bruk av bestemmelsesområder. Bestemmelsesområde er 
fastsettelse av virkeområde for angitte bestemmelser som avviker fra grenser som følger direkte av 
arealformål og hensynssoner i planen.  

Det er angitt to bestemmelsesområder i denne planen #1 Torg og #2 Gang- / sykkelbru. 

Torget (bestemmelsesområde #1) er omtalt lenger foran i kapittel 5.5 Områder for undervisning og 
studentboliger 

Gang- / sykkelbru (bestemmelsesområde #2) er omtalt lenger foran i kapittel 5.8 Natur og grønnstruktur. 
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6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
6.1 Grunnlag 

6.1.1 Datagrunnlag og metoder 
Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Forslaget er som følge av 
dette utarbeidet etter Miljøverndepartementets veileder til forskriften, samt veiledere til plan- og bygningsloven 
som spesifiserer framgangsmåte, form og innhold på prosjektdokumentene.  

Planprogrammet beskriver ikke konkrete metoder for utredning av de enkelte tema. Det er imidlertid gitt 
enkelte føringer for konsekvensutredningen som sier noe om metode og utredningsnivå: 

Så langt som mulig skal konsekvensutredningen basere seg på foreliggende kunnskap og 
oppdatering av denne, og innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i 
forhold til behandlingen av planen. 

Planprogrammet påpeker også følgende: 

Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger. Det 
følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. 

Konsekvensutredningen er i tråd med disse føringene og er i all hovedsak basert på foreliggende kunnskap i 
tilgjengelige databaser og rapporter, i tillegg til muntlige kilder og egne befaringer. Det er utført supplerende 
trafikktelling i Arnegårdsbakken og kunnskapsgrunnlaget om naturmiljø er supplert gjennom feltarbeid.  

De fagspesifikke utredningene er utført gjennom metodetriangulering hvor følgende metodikk er anvendt: 

- Dokumentanalyser: Innhenting av foreliggende informasjon hvor relevant materiale trekkes ut og 
forstås i lys av plantiltaket. 

- Kvantitative analyser: Tekniske utredninger basert på målbare data, herunder blant annet støy og 
trafikktall. 

- Kvalitative analyser: Faglige vurderinger av relevante problemstillinger for deltema som ikke er direkte 
målbare, men som må tilnærmes skjønnsmessig. 

6.1.2 Alternativer  
I planprogrammet skrives følgende om alternative utbyggingsstrategier: 

I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. I denne 
plansaken gjennomføres det en visjons- og mulighetsstudie av Campusområdet og omgivelsene på 
en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmulighetene. Dette gjøres i er et samarbeid 
mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike 
Utvikling og Ringerike kommune.  
(….) 
Resultatene av studien må tas videre til prosessen med områdereguleringen. 

Planprogrammets formelle krav til alternativutredning er knyttet til mulighetsstudien. Mulighetsstudien inngår i 
grunnlaget for arbeidet med områdeplanen og er omtalt i kapittel 4.7.2 Mulighetsstudie 2012. 

Foreliggende planforslag avviker en god del fra skissene i mulighetsstudien og man har derfor valgt å utrede 
konsekvenser av områdereguleringsplanen uten særskilte referanser til mulighetsstudiet. 

Det er vurdert flere alternative vegløsninger. Disse er nærmere beskrevet nedenfor i kapittel 6.3 Trafikkforhold. 

Planen åpner også for alternative løsninger for byggeområdene. Alternativer for utbygging av campus er 
omtalt i kapittel 5.2.1 Alternativer for campus. Alternativer for utbygging i øvrige byggeområder er omtalt i 
kapittel 5.2.2 Alternativer for øvrig bebyggelse. Disse alternativene gjelder primært utbyggingens form. 

I konsekvensutredningen i dette kapitlet er konsekvensene vurdert i forhold til alternative omfang av utbygging 
innenfor planområdet. Det skilles mellom følgende alternativer: 

 0-alternativer 
 Trinn 1: Begrenset utbygging 
 Trinn 2: Full utbygging 

Nøkkeltall for utbyggingens omfang i de ulike alternativene er vist i tabellene nedenfor.  
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6.1.3 0-alternativet 
0-alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av eksisterende situasjon. Oppgradering, rehabilitering og 
mindre endringer av eksisterende bygningsmasse. Da behovet for utvikling av campus er stort og bygging av 
studentboliger er et sannsynlig første utviklingstrinn er 0-alternativet ikke et realistisk alternativ da det ikke 
muliggjør en utvikling forenlig med høgskolens behov. 0-alternativet er tatt med som et 
sammenlikningsgrunnlag for å belyse virkningen av arealbruksendringene ved de andre alternativene. 
0-alternativet 
Dagens høgskole, ingen om- eller utbygging 
Eksisterende boliger, ca. 15 frittliggende eneboliger. Ingen videreutvikling 
To mindre næringsbygg. Ingen videreutvikling 
Samferdselsanlegg, ingen endringer på kryss eller adkomstveier 

Figur 53: 0-alternativet 

6.1.4 Trinn 1: Begrenset utbygging 
For å ha et utgangspunkt for konsekvensutredningene er utvikling i henhold til planforslaget delt i to trinn. Det 
antas at den første utbyggingen vil skje kort etter at planen er vedtatt. 2016 er satt som et antatt tidspunkt for 
utbygging av første trinn. Dette trinnet vil sannsynligvis omfatte ombygging – ikke utbygging – av høgskolen og 
bygging av 200 – 250 studentboliger. I tillegg omfatter dette trinnet utbygging av mindre næringsvirksomhet i 
felt BKB1, med et mulig innslag av boliger. Utvikling av felt BKB2, BKB3 og BKB4 inngår ikke i trinn 1, 
områdene forutsettes opprettholdt som småhusbebyggelse. 
Trinn 1 Økning i antall personer Utnyttelse 
BOP1, høgskolens kjerneområde: 
ombygging av eksisterende bygg 

Ingen økning i antall 
studenter eller ansatte.  

Samme antall kvadratmeter 

BKB5, område for bolig/tjenesteyting: 
bygging av inntil 250 studentboliger  

Økning av inntil 250 
beboere/studenter 

Inntil 10 000 m2 BRA 

 

BKB1, område for kombinerte formål: 
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

Inntil 30 nye beboere / 
ansatte 

Inntil 50 % BYA 

Samferdselsanlegg:  Ikke krav om nytt X-kryss 
Figur 54: Trinn 1, bruttoareal bygg 

6.1.5 Trinn 2: Full utbygging 
Trinn 2 omfatter full utbygging av alle byggeområdene i planen ut fra bestemmelser om utnyttelsesgrad, og 
etablering av nytt veikryss med tilhørende elementer. Trinn 2 muliggjør i tillegg til studentboliger også en 
fordobling av høgskolens bygningsmasse. Dette vil kunne omfatte utbygging av undervisningslokaler, 
studentboliger og høgskoletilknyttet næringsvirksomhet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er 
høgskolens område. Dersom ikke maks antall studentboliger er bygget i trinn 1, kan dette gjøres gjennom et 
trinn 2.  

3 områder er i planforslaget avsatt som kombinerte formål bolig/kontor/tjenesteyting, et av dem også med 
mulighet for forretning. I trinn 2 antas disse utviklet videre med høyere utnytting. Gjennom videre 
detaljregulering gis disse områdene vide utviklingsmuligheter, og det er vanskelig å forutse hvilken utvikling 
som kan komme i disse områdene. Konsekvensene av utvikling i disse områdene vil bli utredet gjennom 
påfølgende detaljreguleringer for disse områdene. I konsekvensutredningen til foreliggende planforslag antas 
det ved trinn 2 en høyere utnytting enn i dag i felt BKB2, BKB3 og BKB4, uten at dette spesifiseres nærmere.  
Trinn 2, full utnytting etter planforslaget Økning i antall personer Utnyttelse 
BOP1, høgskolens kjerneområde: 
utbygging av eksisterende bygg 

Ukjent  Maks 20 000 m2 BRA 

BKB5, område for bolig/tjenesteyting: 
bygging av inntil 250 studentboliger  

Tilsvarende trinn 1 Inntil 10 000 m2 BRA 

 

BKB1, område for kombinerte formål: 
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

Tilsvarende trinn 1 Inntil 50 % BYA 

Områder for kombinerte formål: 
BKB2: Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 
BKB2 og BKB3 Bolig/kontor/tjenesteyting 

Ukjent Økt utnyttelse avklares ved 
detaljregulering 

Samferdselsanlegg:  Nytt X-kryss etablert 

Figur 55: Trinn 2, bruttoareal bygg 
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6.1.6 Planprogrammets «bestilling» 
Planprogrammets beskriver følgende 18 «antatte problemstillinger og tema» som aktuelle. I tabellen nedenfor 
er det angitt hvor disse er innarbeidet og for hvilke tema det foreligger egne fagutredninger. Fagutredningene 
følger som vedlegg til planforslaget. 

Tema fra planprogrammet Kapittel i planbeskrivelsen Fagutredning  

Befolkningsutvikling og offentlige 
tjenester 

6.6 Nærmiljø - 

Høgskolen i Buskerud og lokalsamfunnet 6.6 Nærmiljø - 

Vei og trafikk 6.3 Trafikkforhold Trafikkutredning 

Vann og avløp 6.6 Nærmiljø - 

Fjernvarme 6.6 Nærmiljø - 

Friluftsliv 6.6 Nærmiljø - 

Universell utforming 6.9 Universell utforming / 
tilgjengelighet for alle 

- 

Radon 6.8 Risiko og sårbarhet - 

Nærhet til kraftlinje 6.8 Risiko og sårbarhet - 

Dyre- og planteliv 6.5 Naturmiljø Fagrapport naturmiljø 

Geologi / grunnforhold 6.5 Naturmiljø Geoteknisk notat 

Vann og vassdrag / flomfare 6.5 Naturmiljø - 

Klima, luft og støy 6.5 Naturmiljø Støyutredning 
Luftkvalitet (utredning) 

Landskap 6.4 Landskap - 

Kulturminner og kulturmiljøer 6.7 Kulturminner og kulturmiljø - 

Risiko og sårbarhet 6.8 Risiko og sårbarhet Risiko og sårbarhetsanalyse 

Konsekvenser for barn og unges 
interesser 

6.6 Nærmiljø - 

Overordnede mål og retningslinjer 6.2 Forholdet til overordnete 
planer 

- 

Figur 56: Forholdet mellom planprogram og utredning 
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6.2 Forholdet til andre planer 
Hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for områdeplanen er gjengitt i kapittel 
4 Planstatus og rammebetingelser. Nedenfor er det redegjort for hvordan planforslaget forholder seg til disse. 

6.2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er fulgt opp ved at planen ikke 
omdisponerer arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde. Arealet som «er i bruk eller er egnet 
for lek» er sikret ved regulering til friområde GF1. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging følges ved å legge til rette for økt 
konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområder. Det er lagt til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging følges opp gjennom egen utredning og ved forbud mot 
boliger i støyutsatt område langs Osloveien. 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet er fulgt opp ved at det er tilstrebet 
løsninger som kan brukes av alle, for eksempel ved at det legges opp til et enklere veikryss med krysning i 
plan for alle trafikantgrupper i Osloveien. 

Egen fagrapport om naturmiljø sikrer tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i henhold til føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Positiv konsekvens. Studentboliger på campus medfører 
mindre transportbehov. 

Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Følger opp nasjonale målsettinger. Ingen 

Figur 57: Konsekvenser i forhold til nasjonale føringer 

6.2.2 Regionale planer 
Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud gir ikke konkrete arealbruksføringer for 
planområdet, da planområdet ligger utenfor det som defineres som «tettsted» i fylkesdelplanen (tilsvarer i 
hovedtrekk «senterområde» i kommuneplanen). 

Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud setter minimumskrav til 15 m 
byggegrense langs Oslo veien. I planforslaget er dette fulgt opp og byggegrensen satt til 20 m fra senterlinje 
veg i tråd med tilstøtende reguleringsplan for «Osloveien øst». 

Fylkesvegstrategi 2014–2023 har vært meget sentral for valg av kryssløsning og utforming av vegløsningen i 
planen. Løsningene vil i tråd med fylkesvegstrategiens primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av 
kollektivtrafikk og sykkel, slik at den samlede biltrafikken ikke øker. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Følger opp fylkesvegstrategien Ingen 

Figur 58: Konsekvenser i forhold til regionale planer 
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6.2.3 Kommuneplan 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Ringerike 2007–2019. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 59: Konsekvenser i forhold til kommuneplan for Ringerike 

6.2.4 Kommunedelplaner 
Planforslaget følger opp intensjonene i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet gjennom 
å legge bedre til rette for syklende og gående, men følger ikke de konkrete prisnippsnittene i 
kommunedelplanen. Systemsnittet fra kommunedelplanen, med tosidig sykkelfelt i Osloveien, er ennå ikke 
gjennomført for noen del av planens hovedrute 1 Søndre torv – Hvervenkastet. Dette til tross for at planen 
snart har vært gjeldende i 20 år. Områdereguleringsplanen omfatter kun en begrenset del av hovedrute 1 i 
kommunedelplanen og etablering av sykkelfelt kun på den strekningen av Osloveien som ligger innenfor 
planområdet vil kunne virke mot sin hensikt. Det er derfor tatt utgangspunkt i dagens virkelighet fremfor 
kommunedelplanens føringer. Foreliggende planforslag vil likevel ikke være til hinder for en fremtidig løsning 
med sykkelfelt. Dette er sikret primært ved hjelp av byggegrenser mot Osloveien. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Følger opp intensjonene i 
Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet, men følger ikke de konkrete løsningene i 
kommunedelplanen. 

Ingen 

Figur 60: Konsekvenser i forhold til kommunedelplaner 

6.2.5 Temaplaner 
Planforslaget ivaretar verdiene som er registrert i Grønn plakat Hønefoss. 

Ingen konflikter med Energi og klimaplanen, men den får ingen direkte konsekvens for områdeplanen.  

Planforslaget åpner muligheten for barnehage i tråd med ønsket i Barnehageplan for Ringerike kommune. 

Planforslaget er ikke i konflikt med Bryggeveilederen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 61: Konsekvenser i forhold til temaplaner 
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6.2.6 Gjeldende reguleringsplaner 
Planen berører 13 gjeldende reguleringsplaner. Den eldste av disse er fra 1947. I kapittel 4.6 er det en oversikt 
over disse. 5 planer erstattes i sin helhet av den nye planen. Ny plan erstatter deler av 8 andre planer. 
Områdereguleringen medfører en opprydding i planforholdene i området, noe som vil gjøre forvaltningen 
enklere og byggesaksbehandling i området mer forutsigbart. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 62: Konsekvenser i forhold til gjeldende reguleringsplaner 

6.2.7 Tidligere utredninger 
Tidligere kryssløsninger fra 2009 har ikke hatt betydning for foreliggende planforslag. 

Mulighetsstudien som Løvseth Partners utarbeidet i 2012 har vært et utgangspunkt for arbeidet. Flere av 
partene fra arbeidsgruppen som står bak mulighetsstudien har også vært involvert i arbeidet med 
områdeplanen som en referansegruppe. 

Campus Ringerike ”Masterplan” utarbeidet av LPO arkitekter for Studentsamskipnaden i Buskerud har også 
vært en del av grunnlaget for arbeidet i referansegruppen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 63: Konsekvenser i forhold til tidligere utredninger 

6.2.8 Pågående plan- og utredningsprosesser 
Den nye kommuneplanen for Ringerike som er under arbeid forventes ikke å innebære noen konflikter med 
områdeplanen. 

Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området utarbeides på et overordnet nivå og gir 
ingen avklaringer på detaljnivå. Både KVU’en og områdeplanen tar utgangspunkt i gjeldende fylkesvegstrategi. 
Vegtiltak i områdeplanen kan tenkes å inngå i «Ringerikspakken» hvor KVU’en utgjør et meget sentralt 
beslutningsgrunnlag.  

Planforslaget er samordnet med arbeidet med kommunedelplan for Kragstadmarka. Justering av fremtidig 
turdrag kan være aktuelt og bør være kurant. 

Detaljreguleringsplanen for Tanberglia vil trolig gi økt trafikk av fotgjengere gjennom campus, noe som 
vurderes som positivt og blir tilrettelagt for i områdeplanen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved at det tilrettelegges forbindelser for 
gående gjennom planområdet til omkringliggende områder. 

Ingen 

Figur 64: Konsekvenser i forhold til pågående plan- og utredningsarbeid 
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6.3 Trafikkforhold 

6.3.1 Fremtidig trafikk 
I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet. 
Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. Dette 
skyldes følgende forhold:  

- Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for disse studentene 
- Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen 
- Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt 

ligger i gangavstand. 

 2014 2016 2026 

Osloveien 13000 14000 16000 

Dronning Åstas gate 8500 8500 9500 

Bredalsveien 600 500 900 

Arnegårdsbakken 250 250 300 

Figur 65: Samlet oversikt over årsdøgntrafikk (ÅDT) 

Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til 
trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien. 

 

6.3.2 Alternative vegløsninger 
Vegløsningene i planen er knyttet til valg av krysstype i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate og 
Osloveien / Bredalsveien. Disse kryssene ligger så tett at de må vurderes under ett og er nedenfor omtalt som 
ett kryss. 

Krysset kan løses på flere prinsipielt forskjellige måter. Ulike varianter av X-kryss, kombinasjoner av T-kryss 
og ulike rundkjøringer er vurdert. Først er det gjort en grovsortering og deretter er de mest aktuelle kryssene 
kapasitetsberegnet. 

Følgende prinsipielle kryssalternativer er vurdert: 

 Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre.  
 Alternativ 1: X – kryss. 
 Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre.  
 Alternativ 3: To T - kryss.  
 Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. 
 Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter.  
 Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 – Bredalsveien flyttet nordover. 
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Alternativ 0: Forskjøvet X-kryss venstre Alternativ 1: X-kryss 

  
Alternativ 2: Forskjøvet X-kryss høyre Alternativ 3: To T-kryss 

  
Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter 

 
Alternativ 6: To T-kryss,  
variant 2 – Bredalsveien flyttet nordover 
 
Figur 66: Vurderte kryssalternativer 
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For de ulike alternativene vil det være flere mulige varianter for veiføring mellom krysset og høgskolen. Det vil 
også finnes ulike nyanser ved plassering og detaljutforming av løsningene. Disse forholdene er vurdert til ikke 
å ha avgjørende betydning for grovsorteringen. 

Det er gjennomført en trafikkutredning hvor de ulike kryssløsninger er vurdert og kapasitetsberegnet. Etter 
grovsortering er tre alternativer vurdert nærmere: 

 0-alternativet 
0-alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X-kryss.  

Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker legges 
det inn fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av 
Osloveien forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold 
for gående. 

 
 Alternativ 1: X-kryss 

Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X-kryss.  
Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for 
myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan 
eventuelt flyttes til nordsiden av krysset.  

 
 Alternativ 4: Rundkjøring 

Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet 
rundkjøring.  

Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for 
myke trafikanter. 
Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes til nordsiden av rundkjøringen. 

 
Alternativ 0, alternativ 1 og alternativ 4 er tegnet ut til et sammenliknbart nivå og kapasitetsberegnet. 
Alternativ 0 er tegnet som et «0+» alternativ der det kun er gjort mindre endringer av dagens veger. 
 

 

Figur 67: 0+ alternativet, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 74 

 

 

 

Figur 68: Alternativ 1 X-kryss, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014 

 

Figur 69: Rundkjøring, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014 
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6.3.3 Planforslagets trafikkløsning 
Ved valg av trafikkløsning, må ulike hensyn vurderes opp mot hverandre. Et overordnet mål i Nasjonal 
transportplan er at all trafikkvekst skal tas med kollektivtransport og gange/sykkel. Dette målet kan til dels stå i 
motsetning til ønsket om bedret kapasitet i veisystemet.  

Trinn 1 
Utvikling i henhold til trinn 1, herunder etablering av studentboliger på campus, forventes ikke å gi en økning i 
trafikken i Bredalsveien fordi de studentene som bor på campus får et redusert transportbehov. Det anses 
derfor ikke påkrevd med ombygging av krysset Osloveien / Bredalsveien / Dronning Åstas gate i første 
omgang.  

For gang- og sykkeltrafikken er det vurdert enkle tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Det mest aktuelle vil 
være at det etableres fortau langs nordsiden av Bredalsveien og at eksisterende fortau langs østsiden av 
Osloveien forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien. Dette vil gi bedre separering av 
trafikantgruppene og bedre krysningsforhold for gående. Planforslaget hjemler imidlertid ikke gjennomføring av 
dette og det må i tilfelle gis midlertidig dispensasjon fra områdeplanen og gjøres frivillige avtaler med berørte 
grunneiere. Tiltak som dette er kortsiktige og gir ingen gevinst i trinn 2 da de ikke inngår i fremtidig veiløsning. 

Selv om planforslaget ikke pålegger utbygging av ny kryssløsning ved utbygging av trinn 1, er det heller ikke i 
veien for at krysset kan bygges så raskt som mulig, men i konsekvensvurderingene er nytt kryss lagt til trinn 2. 

Trinn 2 
Osloveien er en fylkesvei og omfattes av Buskerud fylkeskommune sin Fylkesvegstrategi 2014–2023. I 
henhold til fylkesvegstrategien skal investeringstiltak i byområdene Buskerudbyen og Hønefoss primært bidra 
til fysisk tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk og sykkel, slik at den samlede biltrafikken ikke øker.  

Ombyggingen av krysset enten til rundkjøring eller X-kryss vil sikre at selve krysset får nødvendig kapasitet, 
men det vil ikke gi noen bedre generell fremkommelighet. Kapasiteten i Osloveien er begrenset og det vil 
fortsatt bli kø i rushtiden.  

Valg av kryssløsning skjer på grunnlag av flere forhold enn kapasitet for kjørende. Følgende forhold er også 
vektlagt: 

- Tilrettelegging for kollektivtrafikk 
- Tilrettelegging for gående 
- Tilrettelegging for syklende 
- Arealbruk til veg og tilstøtende arealer 

Alternativene X-kryss og rundkjøring er mest ulike i forhold til arealbruk og tilrettelegging for gående og 
syklende. Fordeler og ulemper med henholdsvis X-kryss og rundkjøring er listet opp nedenfor. 

Rundkjøring 

- Løsningen harmonerer ikke med visjonen for Campus – grønn, tilgjengelig, ikke bilbasert campus 
- Løsningen er arealkrevende, beslaglegger mye areal 
- Bilbasert løsning, ikke i tråd med overordnet politikk og KVU-arbeidet som pågår 
- Dårlig løsning for gående og syklende, lange gangbaner 
- Medfører riving av 2 hus 
- Mindre utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90) 
+ Bedre kapasitet og trafikkavvikling. 
+ Mer robust for fremtidig trafikkøkning (utvikling i strid med politikken) 
- Lite urbant, visuelt dominerende, gir signaler om en bilbasert by 
 
X-kryss 

+ Kapasiteten i X-krysset blir bedre enn i dag, men mindre enn ved rundkjøring 
+ Mer i tråd med overordnet politikk 
+  Mer i tråd med visjonen for området 
+ Mindre arealkrevende 
- Medfører riving av 2 hus 
+ Bedre arealutnyttelse på østsiden av Osloveien 
+ Mer utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90) 
- (Du kan ikke som i en rundkjøring snu og kjøre tilbake) 
+ Passer bedre i en urban setting. Bedre bymessig tilpasning  
+ Kortere gangbaner for gående og syklende 
 
Arealbruk er studert ved henholdsvis rundkjøring og X-kryss. Tidlige skisser til plankart viser at rundkjøring 
ikke bare tar mer areal men også gir dårligere arrondering av tilgrensende arealer enn X-kryss. Ved 
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rundkjøring vil eksempelvis dagens parkeringsplass øst for krysset stort sett gå med til vegformål og det blir 
igjen lite utnyttbart areal. X-kryss gir muligheten for å etablere et byggeområde på dagens parkeringsplass. 

  

Figur 70: Tidlige skisser til plankart basert på foreløpige tegninger av X-kryss og rundkjøring 

Ut fra en samlet vurdering og med vekt på politiske føringer fra vegeier, Buskerud fylkeskommune 
(Fylkesvegstrategi 2014-2023) og målsettinger i nasjonal transportplan (NTP 2014-2023) er X-kryss valgt som 
grunnlag for utforming av planforslaget.  

6.3.4 Kjørende 
Ny kryssløsning vil gi mer ryddige forhold for alle trafikantgrupper ved at dagens to tettstilte kryss erstattes 
med ett kryss. Svingebevegelsen fra Bredalsveien til venstre ut i Osloveien blir enklere i et lysregulert kryss. 
Det blir gunstigere stigningsforhold i Osloveien syd for krysset og i Dronning Åstas gate opp mot krysset. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes. Fortau langs 
Osloveien 
forlenges rundt 
hjørnet på 
sydsiden av 
Bredalsveien. 
Bygge fortau 
langs nordsiden 
av Bredalsveien  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens. Bedre kapasitet, bedre geometri og mer 
ryddige forhold 

Ingen 

Figur 71: Konsekvenser for kjørende 

6.3.5 Gående og syklende 
Fra Dalsbråten til Søndre torv tar det ca. 5 minutter å sykle. Terrenget er relativt flatt slik at det tar omtrent like 
lang tid hver vei. For høgskolen og de øvrige funksjonene innenfor planområdet er det derfor naturlig å legge 
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forholdene godt til rette for gående og syklende. Planen legger opp til fortau langs offentlige veier og et bilfritt 
miljø på selve campus.  

I dagens kryss har kjørende full prioritet og det er ingen krysningsmulighet i plan for myke trafikanter. Krysning 
skjer planskilt, noe som i prinsippet er en meget trafikksikker løsning. En videreføring av dette prinsippet er 
vurdert. Rampene til dagens undergang holder ikke mål i forhold til krav om universell utforming. Selv den 
slakeste rampen, østover fra undergangen, er for bratt. Kun vestover langs Dronning Åstas gate er det kurant 
å få til en god rampe fordi terrenget faller vestover. Nye, forskriftsmessige ramper vil bli uforholdsmessig lange 
og komme i konflikt med eksisterende avkjøringer langs Osloveien. Dette gjelder begge sider av Osloveien 
nord for krysset. En rampe som følger Osloveien sydover fra krysset vil ikke kunne ta igjen høydeforskjellen, 
fordi veien i seg selv stiger 6,4 %. Osloveien er altså brattere enn akseptabel stigning på rampe, som er 5 %. 
En forskriftsmessig rampe vil måtte legges i svinger sydover hvor det er mest motbakke. 

Høydeforskjellen mellom undergangen og vegen over er ca 4 meter. Med stigning 1:20 trengs det 80 meter 
lange ramper på de sidene hvor det er relativt flatt. Eksisterende gang-/sykkelveg østover fra undergangen, 
mot campus, har en helning på 7,2 %. Kravet til universell utforming er maks 5 % (stigning 1:20). For å få en 
tilfredsstillende rampe i østlig retning må rampen, på grunn av at terrenget stiger østover, være ca 130 m lang.  

 

Figur 72: Nødvendige lengder for universelt utformede ramper til undergang 

Utfordringene med ramper til dagens undergang er illustrert i figuren over. Ved ombygging av krysset vil 
utfordringene være de samme, også om det bygges helt ny undergang. Undergang er derfor avskrevet som en 
uegnet løsning. Uavhengig av valg av krysstype, enten rundkjøring eller X-kryss, må det legges til rette for 
gående og syklende i samme plan som de kjørende.  

Ny kryssløsning vil fungere for alle og gir et lettforståelig, mer intuitivt trafikkbilde. Det innebærer en prioritering 
av myke trafikanter i forhold til dagens situasjon, ved at de myke trafikantene kan krysse i plan i alle aktuelle 
retninger.  

Det vil også være mulig å legge inn fortau i kryssets sydvestre hjørne, men det er ikke tatt med i planforslaget 
fordi forholdene ikke ligger til rette for gående og syklende videre sydover langs Osloveien. Syd for krysset 
legges det opp til at gående (og syklende) fortsatt benytter Arnegårdsveien der den går parallelt med 
Osloveien. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes. Fortau langs 
Osloveien 
forlenges rundt 
hjørnet på 
sydsiden av 
Bredalsveien. 
Bygge fortau 
langs nordsiden 
av Bredalsveien  
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Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Som 0-alternativet Som 0-
alternativet 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved at det tilrettelegges lysregulert 
krysning av Osloveien og fortau langs Bredalsveien. 

Ingen 

Figur 73: Konsekvenser for gående og syklende 

6.3.6 Kollektivtrafikk 
Planforslaget legger ikke opp til etablering av ny, eller flytting av det eksisterende kollektivtilbudet. Ved å 
tilrettelegge for økt elevantall, samtidig som man reduserer bruken av bil til og fra Høgskolen, vil man imidlertid 
kunne oppleve økt bruk av kollektivtransport i området. Økt bruk vil også kunne innebære økt satsing, noe som 
betyr økt frekvens og et generelt bedre kollektivtilbud. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten positiv konsekvens ved at gangforbindelsen mellom 
bussholdeplassene og høgskolen blir bedre. 

Ingen 

Figur 74: Konsekvenser for kollektivtrafikk 

6.3.7 Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerheten i planområdet er særlig knyttet til Osloveien og kryssing av den. I tillegg er krysset 
Bredalsveien / Osloveien et vanskelig punkt. Innenfor planområdet er det flest registrerte trafikkulykker i 
Osloveien umiddelbart nord for Bredalsveien. 

Det er i dag i prinsippet lagt til rette trafikksikker kryssing av Osloveien ved planskilt løsning i form av 
undergang. Undergangens plassering og utforming med bratte ramper medfører at den ikke blir brukt så mye 
som ønskelig og den er ikke universelt utformet. 

Ny kryssløsning forventes å gi økt trafikksikkerhet fordi det legges opp til lysregulert krysning av veien og et 
mer oversiktlig kryssområde. Langs den nye Bredalsveien er det planlagt fortau på begge sider slik at 
trafikantgruppene også separeres i Bredalsveien. Inne på campus (område BKB5 og BOP1) legges det opp til 
et bilfritt miljø. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser  Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved bygging av nytt kryss Ingen 

Figur 75: Konsekvenser for trafikksikkerhet 

6.3.8 Alternativ: rundkjøring 
Trafikkutredningen påpeker at rundkjøring er den kryssform som totalt sett vil gi størst veikapasitet. 
Rundkjøring er ikke innarbeidet i planforslaget. Vurderingene som ligger bak dette er det redegjort for tidligere i 
kapitlet. Dersom rundkjøring skulle være ønsket vil det innebære endringer i planområdets vestre del, mens 
den østre delen ikke påvirkes nevneverdig. Det er først og fremst område BKB1 og BKB2 som vil bli redusert 
dersom x-krysset erstattes av rundkjøring. Tidlige skisser til plankart illustrerer dette. Se figur 70. 

Rundkjøring etableres i så fall med doble felt i tilfartene. Dette vil gi bedre kapasitet for trafikken i Osloveien og 
vil gi bedre muligheter til høyre- og ikke minst venstresvinger. Risiko for blokkering av kjørefeltene minsker 
dersom det blir kortere køer for trafikken som skal rett frem.  

Etter krysset blir det nødvendig med fletting fra 2 kjørefelt i selve krysset til 1 kjørefelt. Flettestrekningen bør 
være 40–60 meter lang for å gi god kapasitet.  

Ved etablering av rundkjøring utgår dagens undergang for gående og syklende. For gang- og sykkeltrafikken 
etableres muligheter til å krysse i plan i den nordlige og østlige del av krysset. Det gir mer universell utforming 
enn dagens løsning og bedrer fremkommeligheten for gang- og sykkeltrafikken. 
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Ved etablering av rundkjøring må bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes. Ny bussholdeplass 
etableres nord for rundkjøringen vis a vis bussholdeplassen på vestsiden av Osloveien. 

6.4 Landskapsbilde 
Natur og grønnstruktur opprettholdes og byggeområdene i områdeplanen er i det alt vesentlige eksisterende 
byggeområder med unntak av en liten utvidelse i østlig retning av området for høgskolen (BOP1). Terrenget 
stiger i denne retningen og utvidelsen er begrenset slik at byggingen ikke kommer i berøring med silhuetten i 
landskapet. Planen innebærer ingen store landskapsmessige endringer.  

 

Figur 76: Høydekurve +107 vist med blå strek 

Som illustrert i figuren ovenfor ligger byggeområdene under kote +107, med unntak av et par eksisterende 
boliger. Landskapet sydvest for planområdet stiger til over +140. Den nye bebyggelsen vil dermed ikke gi noen 
silhuettvirking i landskapsbildet. Bebyggelsen vil fortsatt bli liggende godt plassert inne i det skålformede 
landskapsrommet på platået over elva der dagens høgskole ligger. 

En ny bru over Storelva vil påvirke landskapet, og med en god utforming kan dette bli en positiv endring. For 
landskapet som sådan er det likevel en negativ konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen vesentlige konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Svakt negativ konsekvens på grunn av ny bru Design. God 
estetisk utforming 
av bruen. 

Figur 77: Konsekvenser for landskap 
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6.5 Naturmiljø 
Det er utarbeidet en egen rapport om naturmiljø som følger som vedlegg til områdeplanen. 
Konsekvensbeskrivelsen for naturtyper, vegetasjon og flora, fugler og andre dyrearter er basert på denne 
fagrapporten. 

6.5.1 Naturtyper 
Utvikling av kunnskapsparken vil i begrenset grad berøre noen viktige naturtyper. Gang- og sykkelforbindelsen 
til bru vil berøre en liten del av et større område med gråor-heggeskog. Videre vil gang- og sykkelbrua over til 
nordsiden av planområdet berøre deler av Schjongslunden, som er definert som en viktig naturtype. Ingen av 
de to områdene vil bli betydelig berørt av planene. Eventuelle bivirkninger for de to lokalitetene gjennom økt 
bruk av området, vurderes også å bli begrenset. Schjongslunden er i dag et mye benyttet område til turgåing 
og trim, og her er det stier som er opparbeidet til dette formålet. Gråor-heggeskogen på sørsiden av elva er et 
noe vanskelig tilgjengelig område som ikke forventes å bli redusert som en indirekte følge av en kanalisert 
ferdsel over Storelva. Samlet sett vurderes omfanget for begge lokalitetene til liten negativ konsekvens.  

Gråorskogen sør i planområdet vil ikke bli direkte berørt ved en realisering av reguleringsplanen. Derimot vil 
stien tett opptil området kunne føre til at skogen får større bruksfrekvens. Det vurderes som lite sannsynlig at 
den økte ferdselen i området vil føre til at naturtypen vil bli redusert. Omfanget for lokaliteten vurderes til 
intet/liten negativ konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Svakt negativ konsekvens på grunn av ny bru Ingen 

Figur 78: Konsekvenser for naturtyper 

6.5.2 Vegetasjon og flora 
Vegetasjon og flora vil bli direkte berørt i de områder der det i plan legges opp til arealinngrep. For forekomster 
som vil bli fjernet/ødelagt, vil omfanget bli stort negativt. Ingen viktige arter er imidlertid registrert innenfor 
planområdet. Utbyggingen av kunnskapsparken vil berøre en svært liten del av populasjonene som er knyttet 
til planområdet og vegetasjonstypene som er knyttet til planområdet. Samlet sett vurderes derfor tiltaket å ha 
lite, negativt omfang for vegetasjon og flora i planområdet. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten negativ konsekvens  Ingen 

Figur 79: Konsekvenser for vegetasjon og flora 

6.5.3 Fugler 
Fuglelivet knyttet til planområdet vil kunne bli svakt redusert gjennom utviklingen av området. Arealbeslag og 
forstyrrelse vil medføre at noen få lokaliteter for fugler utgår. Dette gjelder stort sett kun vanlige forekomster, 
men en art som spurvehauk antas å utgå som en følge av tiltaket. Denne forekomsten kan utgå som et 
permanent hekketerritorium, men trolig vil spurvehauken kunne etablere seg med reir i tilgrensende områder. 
Arten er relativt tilpasningsdyktig ovenfor menneskelig aktivitet i hekketiden, og innslaget av gran i den rette 
alder er relativt stort like øst for planområdet.  

Totalt sett vurderes utviklingen av kunnskapsparken å ha liten negativ konsekvens for fugler. Dette betyr at 
tiltaket stort sett ikke reduserer artsmangfoldet eller forekomst av arter, eller forverre deres vekst- og 
levevilkår. Arealbeslagene i skogområdene ved skolen vurderes såpass begrensede at kun en liten del av 
hekkebestanden av fugler blir berørt. 

For spurvehauk vil omfanget kunne spenne til middels negativ dersom arten får problemer med å etablere 
seg i nye områder. 
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten negativ konsekvens 
Middels negativt for spurvehauk 

Ingen 

Figur 80: Konsekvenser for fugler 

6.5.4 Andre dyrearter 
Andre dyrearter vil bli berørt gjennom arealbeslag og et økt forstyrrelsesregime. Utbyggingen er imidlertid 
relativt begrenset av omfang og skjer også i randsoner til større skogområder. Dette tilsier at virkningene for 
dyr som lever i skogene i dette området ikke vil bli store. Den lokale bestanden av rådyr vil kunne bli noe 
påvirket, men endringene vil høyst føre til at de trekker seg noe lengre bort fra anleggsområder og nybygg. 
Arten er imidlertid tilpasningsdyktig ovenfor mennesker og inngrep, og tiltakene vil høyst føre til endret 
arealbruk – ikke bestandsreduksjoner i området.  

Tiltaket vurderes som marginal i forhold til elgbestanden i området. Elg holder seg noe på avstand ovenfor 
menneskelig aktivitet, og det aktuelle området er ikke et viktig funksjonsområde for arten. 

Andre dyr som bruker området kan bli mer eller mindre berørt. Populasjonsmessig vil imidlertid planene 
uansett ha marginal betydning for berørte arter, selv sett inn i en lokal sammenheng. 

Selv om kunnskapen om arealbruken for dyr som bruker området er begrenset, vurderes tiltaket å ha lite 
negativt omfang for andre dyrearter. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Lite negative konsekvenser Ingen 

Figur 81: Konsekvenser for andre dyrearter 

6.5.5 Vann og vassdrag 
Deler av planområdet ved Storelva, samt sørlige deler av Schjongslunden er flomutsatt. 

Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for 
flomras og elveflom.  

Etablering av gangbru over Storelva vil beslaglegge areal på elvebredden og eventuelt kan det komme pilarer 
for brua i elva. Det er meget beskjeden båttrafikk på elva, bortsett fra MS Dronning Tyra som tilbyr cruise med 
utgangspunkt fra Glatved brygge i Hønefoss. Krav til fri seilingshøyde må fastsettes ved planlegging av bru. 

Arealbruken i henhold til områdeplanen vil ikke medføre forurensningsfare for vann og vassdrag. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Lite negative konsekvenser Eventuell bru må 
sikres mot flom 

Figur 82: Konsekvenser for vann og vassdrag 
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6.5.6 Grunnforhold 
Det er skrevet en egen geoteknisk rapport for områdeplanen. Geotekniske forhold er også utredet særskilt for 
gangbru over Storelva. 

Den geotekniske rapporten inneholder en sammenstilling av foreliggende data fra tidligere utførte 
undersøkelser i planområdet. Det mangler detaljerte grunnundersøkelser i planområdet, og det er for denne 
fasen vanskelig å vurdere konkrete geotekniske tiltak i forbindelse med utbyggingsplaner. Før det kan utredes 
geotekniske tiltak eller restriksjoner på enkelte områder må det fremskaffes et bedre grunnlag i form av 
grunnundersøkelser kombinert med laboratorieundersøkelser.  De områder hvor det kan være nødvendig med 
tiltak eller særskilte geotekniske vurderinger er områder i nærheten av skrenten ned til Storelva. Andre 
områder er forholdsvis kurante sett fra et geoteknisk perspektiv. 

Stabilitet anses ikke som problem i området. Området er relativt flatt frem til skråning mot Storelva. Høyden av 
skråningen ned mot Storelva er ca. 15 m. Grunnen består av faste til middels faste og ikke sensitive masser til 
over 15 m.  

Tidligere utredninger av grunnforholdene gjort i forbindelser med kartlegging av Kragstadmarka, viser at 
fundamentering i området er fullt mulig. Dersom man ønsker å gå ut over rammene for det som anses som 
sikkert, vil det være nødvendig med nærmere grunnundersøkelser lokalt for å sikre at fundamenteringen 
tilpasses byggingsformål og stedegne grunnforhold. 

Som utgangspunkt anbefales det at nye bygg fundamenteres på eksisterende løsmasser. Detaljer rundt 
fundamenteringsmetode avklares i senere faser. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Negative konsekvenser ved tiltak nær elva eller skrenten ned 
mot elva – for eksempel bru over elva. 

Lokale 
grunnundersøkelser  
Plastring av landkar 
og pilar for bru 
Erosjonssikring av 
elvebrink 
Stabilitetssikring av 
skråning 

Figur 83: Konsekvenser for grunnforhold 

6.6 Nærmiljø 

6.6.1 Friluftsliv og idrett 
Planforslaget legger opp til at de grønne områdene rundt campusområdet, samt områdene på den andre siden 
av Storelva på Schjongslunden, kan bli en bedre integrert del av høgskolens campus. Gjennom en mulig 
etablering av en gangbro fra høgskolen over Storelva til Schjongslunden knyttes disse områdene sammen, og 
man får enda bedre tilgang til rekreasjonsområdene enn i dag.  

Rekreasjonsområdene og turveiene bak dagens Høgskolen er i dag i bruk av både studenter og beboere i 
området, og planforslaget legger ikke opp til at dette skal forringes på noen måte. Ved å legge til rette for en 
mer levende campus, flere studenter, studentboliger osv. vil man på mange måter legge opp til en økt bruk av 
disse grønne områdene som bør være en godt integrert del av campusområdet. Turdrag skal føres videre 
gjennom campus og sikre gode forbindelser både for studenter og øvrig befolkning. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Liten positiv konsekvens Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens 
Stor positiv konsekvens ved bygging av bru over elva 

Ingen 

Figur 84: Konsekvenser for friluftsliv og idrett 
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6.6.2 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 
Innenfor planområdet legges det opp til bygging av 250 studentboliger (250 hybelekvivalenter).  

I planområdets vestre deler åpnes det for nybygging og fortetting i eksisterende boligområder. I trinn 1 
anslagsvis 2000 m2 nytt boligareal og i trinn 2 6000 m2. Normal bostandard oppgis gjerne i primærareal der 
minstestandard er 55 m² for 2-persons husholdninger og øvre normalgrense for tilsvarende 
husholdningsstørrelse er 100 m².  Primærareal utgjør bare en del av bygningens bruttoareal. Forholdet mellom 
primærareal og bruttoareal vil variere avhengig av bygningstype og byggemetode. Nye byggeregler fra 2015 
forventes å øke brutto arealbehovet. Her er det lagt til grunn brutto 100 m2 per person hvilket gir en 
befolkningsøkning på 20 i trinn 1 og 60 i trinn 2. 

Prognose for samlet befolkningsvekst er ut fra dette 170 personer i trinn 1 og 310 personer i trinn 2. 

6.6.3 Skolekapasitet  
Ut fra en antakelse om at anslagsvis 5-10 % av studentene har barn vil det kunne bli snakk om 10-20 barn 
som følge av befolkningsvekst grunnet utbygging innenfor planområdet. Om lag halvparten av barna antas å 
være i skolepliktig alder. Det vil si om lag en elev per årstrinn i skolen, men befolkningsveksten vil være for 
liten til å gi gode prognoser. Beregningen er derfor beheftet med stor usikkerhet. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 85: Konsekvenser for skolekapasitet 

6.6.4 Barnehagedekning 
Som for beregning av antall skoleelever vil prognosene for antall barn i barnehagealder være svært usikkert. 
Planen åpner imidlertid for servicevirksomhet for studenter og ansatte blant annet i form av barnehage. Ved 
begrenset utbygging inngår ikke barnehage, men til gjengjeld er også befolkningsøkningen begrenset. 
Konsekvensen i trinn 1 blir derfor svakt negativ. Konsekvensen i forhold til barnehagedekning blir positiv ved 
full utbygging gitt at barnehage inngår i utbyggingen. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Svakt negativ konsekvens Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positiv konsekvens ved bygging av barnehage 
Ellers svakt negativ konsekvens 

Ingen 

Figur 86: Konsekvenser for barnehagedekning 

6.6.5 Studentboliger 
Studentsamskipnaden er i prosess med å selge dagens studentboliger i Hønefoss og planlegger å bygge nye, 
fortrinnsvis innenfor område BKB5 og eventuelt BOP1 i områdeplanen. Ved realisering av mulighetene 
innenfor planområdet kan antall studentboliger i Hønefoss dobles, samtidig som kvaliteten blir tidsmessig. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Meget positive konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Meget positive konsekvenser Ingen 

Figur 87: Konsekvenser for studentboliger 
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6.6.6 Barn og unges interesser 
Planen innebærer ingen omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller er egnet for lek. Planforslaget formaliserer arealbruken for område GF1 som friområde og 
bestemmelsene presiserer at det kan tilrettelegges for lek og opphold.  

Et bilfritt campusområde vil være positivt for studentene, men også for barn og unge. Ny kryssløsning vil gi 
tryggere skolevei for de som i dag ferdes langs eller krysser Bredalsveien. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Figur 88: Konsekvenser for barn og unges interesser 

6.6.7 Høgskolen i Buskerud og lokalsamfunnet 
Høgskolens betydning for Ringerikssamfunnet og næringslivet ligger til grunn for planarbeidet. Opprettholdelse 
og utvidelse av høgskolen innebærer tiltrekking av kompetent arbeidskraft innenfor undervisning og forskning. 
Rekruttering av studenter til de ulike studiene betyr innflytting og behov for boliger. Studenter og ansatte er 
avhengig av varer og tjenester som kan leveres av det lokale næringsliv. Dette er av betydning for 
Ringerikssamfunnet på kort og lang sikt. Å opprettholde en levedyktig høgskole gir positive ringvirkninger for 
næringsliv, skolesektor og samfunnet for øvrig. 

Utvikling av en attraktiv campus er hovedfokus i planarbeidet og bygging av studentboliger på campus er et 
vesentlig bidrag til dette. En grønn, bærekraftig by-campus vil være positivt for høgskolen og derigjennom 
også for byen.  

Etablering av forbindelser gjennom området, og spesielt bygging av ny bru over Storelva, vil styrke 
forbindelsene mellom byen og høgskolen og mellom byen og Kragstadmarka. En direkte forbindelse mellom 
høgskolen og idrettsparken i Schjongslunden vil gi stor positiv konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Meget positive konsekvenser Ingen 

Figur 89: Konsekvenser for høgskolen og lokalsamfunnet 
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6.6.8 Konsekvenser for grunneiere 
Planens løsninger har konsekvenser for flere grunneieres eiendommer. Særlig fører ny adkomstvei og nytt 
kryss til at flere grunneiere må avgi areal til veiformål. Følgende eiendommer blir berørt: 

Gnr 
/bnr  

Areal som må 
omdisponeres 

Areal avgis til  Bolighus 
må rives 

37/206 150 m2 Utvidelse av Osloveien.   

37/207 91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/16 311 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg SKV1  

38/17 276 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.  

38/18 369 m2 Bred stripe areal for ny Bredalsvei. Mulig erstatningsareal nord, 
vest og øst for tomten 

 

38/19 41,1 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/26 573 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/43 221 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1  

38/44 91 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg SKV1  

38/38 293 m2 
(482 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny 
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien 

X 

38/51 785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt BKB5  

38/52 12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg  

38/67 46,5 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.   

38/69 2640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1  

38/70 41,4 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

38/83 498 m2 
(675 m2) 

Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny 
Bredalsvei samt nytt kryss med kjøreveg SKV1 

X 

38/90 1,8 m2 Hjørne går med ved omlegging av vei  

38/95 37,6 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei  

Figur 90: Oversikt over berørte eiendommer 

Noen av eiendommene må kun avgi striper av ubebygde deler av tomta. De er markert med grå 
bakgrunnsfarge over. For 2 eiendommer blir bolighus berørt, og disse må før gjennomføring av planen rives. 
Dette gjelder gnr/bnr 38/38 Bredalsveien 1 og gnr/bnr 38/83 Bredalsveien 5. 

Plan- og bygningslovens kapittel 15 omhandler innløsning og erstatning, mens kapittel 16 omhandler 
ekspropriasjon. Plan- og bygningslovens regler skal følges, og det vil bli tatt kontakt med de berørte for 
nærmere informasjon.   

For gjenværende eiendommer innebærer planen nye muligheter for utvikling av flere av eiendommene. 

Det er behov for en mer trafikksikker adkomst fra Bredalsveien til Osloveien. En forbedret adkomst vil være en 
positiv konsekvens for grunneiere i området. Denne faktoren går imidlertid ikke inn under dette delkapitlet, 
forbedringer i trafikksikkerhet vurderes i kapittel 6.3 Trafikkforhold. Samtidig vil det sannsynligvis oppleves som 
en ulempe for den enkelte som må avgi grunn til veiutbedringer. Ved en utbedring av dagens Bredalsvei 
(veiutredningens 0+-alternativ) må 4-6 grunneiere avgi areal til fortau og mindre utbedringer. For disse 
vurderes konsekvensen som negativ. En samlet vurdering av både positive og negative konsekvenser for 
grunneierne ved en 0+ løsning settes til liten negativ. 
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Ved etablering av X-kryss som vist i plankartet, samt opparbeiding av ny Bredalsveg, blir vegløsningen for 
grunneierne ytterligere forbedret, mens de negative konsekvensene for enkeltgrunneiere blir større. Flere 
grunneiere må avgi striper av sin eiendom, og to bolighus må rives.  

For gnr/bnr 38/69, skogområdet som ligger øst for Høgskolen, er en del på 2,6 daa avsatt med formål som 
Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP1. Innenfor området vil det, dersom det skulle bli aktuelt, være hjemmel 
til utvidelser av Høgskolen eller tilknyttet virksomhet.  

For den private boligeiendommen gnr/bnr. 38/51 er et felt på 0,8 daa satt av innenfor formål BKB5, område for 
studentboliger og offentlig/privat tjenesteyting. Dette er gjort for å gi en mer hensiktsmessig arrondering av 
BKB5. Prosjektutforming innenfor BKB5 vil vise om det er aktuelt å utnytte dette. I forbindelse med 
prosjektutforming må det i så fall inngås en dialog med grunneier her. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ved etablering av nytt kryss og ny Bredalsvei: Stor negativ 
konsekvens 

Istandsetting av 
berørt areal. 
Erstatning for 
boliger / 
boligtomter som 
m å innløses 

Figur 91: Konsekvenser for naboer og grunneiere 

6.6.9 Støy 
Det foreligger egen rapport om støyutredning. Støy er beregnet for 3 situasjoner – med tilhørende 
støysonekart: 

 X01 – dagens geometri og trafikk 
 X02 – 0-alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseår 2036 
 X03 – planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036 

På kartet er støysoner vist med intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul» 
støysone i henhold til retningslinje T-1442. (Definisjon av sonene er omtalt i kapittel 3.6.6 Støyforhold i dag). 

Det er på grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet 
med en støyutredning. Støysonekartene for området er laget med utgangspunkt i den delen av vegen som 
endres og viser ikke støy fra veger utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs 
Osloveien i begge retninger og vestover langs Dronning Åstas gate. 

Det er liten forskjell på geometri og trafikktall for de tre situasjonene, og dette gjenspeiles i støysonekartene 
som er svært like. Mange boliger ligger i rød og gul sone allerede i dag, jfr. Figur 27 (eksisterende situasjon). 
Figur 92 viser at det er liten forskjell på støyforholdene i dag og i 2026. Det er ikke tiltak som følger av dette 
planforslaget som fører til økning i støynivået. Endringen i støyforhold er en konsekvens av den generelle 
trafikkøkningen på Osloveien. 

Det er ikke foreslått tiltak i form av støyskjermer langs veiene i planområdet. I ny Bredalsvei blir det liten 
avstand fra veien til nærmeste fasader og støyskjermer i relevant høyde (2 m) vil i første rekke virke som 
«stengsler». I Osloveien syd for krysset med Dronning Åstas gate/Bredalsveien er det sterkt skrånende 
terreng oppover mot eksisterende boliger. Dette medfører at det er vanskelig å støyskjerme effektivt langs 
veien. I krysset og videre nordover ligger også eksisterende boliger tett på veien. Det er liten plass til 
støyskjermer og de ville komme svært nær boligene også her. 

Både dagens trafikk og fremtidig trafikk vil gi støy, men utbygging innenfor planområdet bidrar i liten grad. 
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Figur 92: Støysoner for år 2036 med planlagt veigeometri 

 Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen konsekvens Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen konsekvens Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten negativ konsekvens Ingen 

Figur 93: Konsekvenser for støy fra veitrafikk 

6.6.10 Luftforurensning 
Det er nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet, T-1520. 
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.  

 
Komponent 

Luftforurensningssone 
Gul sone Rød sone 

PM10 35 μg/m3. 7 døgn per år 50 μg/m3. 7 døgn per år 
NO2 40 μg/m3. Vintermiddel 40 μg/m3. Årsmiddel 
  
Helseeffekter Personer med alvorlig luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for forverring 
av sykdommen. 
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis– og hjertekarsykdom 
har økt risiko for helseeffekter. 
Blant disse er barn med luftveislidelse og 
eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest 
sårbare. 

Figur 94: Soner for luftforurensning 

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene. 
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Det foreligger egen rapport om luftkvalitet. Luftforurensning i form av svevestøv PM10 og nitrogendioksid NO2 
er beregnet for tre situasjoner: 

 Dagens geometri og trafikk 
 0-alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseåret 2036 
 Planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036 

Tiltaket med nytt kryss som følge av Kunnskapsparken gir svært små endringer i forurensningsnivåene for 
bebyggelsen i nærområdet. Verdiene for svevestøv for gjenstående bebyggelse ligger godt under gjeldende 
grenseverdier i T-1520,  

For NO2, nitrogenoksider, finnes det ennå ikke program som beregner vinter- og årsmiddel slik de nye 
retningslinjene definerer dem men svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier for nitrogendioksid ligge 
utenfor gul sone. 

Skolens område ligger i denne sammenheng så langt unna trafikkerte veger at de blir liggende langt under 
grenseverdiene i T-1520. 

Selv om verdiene ligger innenfor grenseverdiene vil økt trafikk gi økt forurensning. Konsekvensen settes derfor 
til svakt negativ. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen 

Figur 95: Konsekvenser for luftforurensning 

6.6.11 Vann og avløp 
Vann, avløp og overvannsledninger følger dagens gang- / sykkelveg østover fra Osloveien og frem til 
høgskolens område. Kapasiteten i vann- og avløpsnettet vurderes som stor nok i forhold til planlagt utbygging, 
men det vil være aktuelt å separere avløpsvannet fra campus slik at overvann og spillvann ledes i separate 
nett. Tilkoplingsmulighet foreligger i umiddelbar nærhet. 

Ledningsnett med VL150 slik det er i området skal normalt kunne levere brannvann med riktig trykk 50 l/s. Inn i 
campusområdet går det en endeledning i dag. For å redusere sårbarheten bør det i forbindelse med videre 
utbygging anlegges en ringledning inne på campus, og en eller to nye brannkummer. Ringledning som i dag 
går rundt område BKB2 kan føres videre inn på BKB5. 

Utbygging i område BKB5 vil trolig medføre intern omlegging av dagens fjernvarmeledning til høgskolen. 

Da det ikke ser ut til å være kapasitetsproblemer vurderes konsekvensen som nøytral /  ingen konsekvens. 
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Figur 96: Utsnitt av ledningskart.  

Vannledningen til høgskolen er en endeledning som er koplet til ringledning midt på kartutsnittet ovenfor. 
Endring til ringledning også inne på campus vil redusere sårbarheten i forhold til ledningsbrudd. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen negative konsekvenser, men mulighet for forbedring Ringledning for 
vann 
Separering av 
overvann 

Trinn 2:  
Full utbygging 

Ingen negative konsekvenser, men mulighet for forbedring Ringledning for 
vann 
Separering av 
overvann 

Figur 97: Konsekvenser for vann og avløp 

6.7 Kulturminner og kulturmiljø 
I henhold til planprogrammet skal ikke dette temaet utredes nærmere i planen: 

Fagområdet kulturminner og kulturmiljø sorterer under Buskerud fylkeskommune ved 
utviklingsavdelingen. Under høring av planprogrammet har fylkeskommunen kommet fram til at det ikke 
er nødvendig å utrede dette temaet nærmere. Det er heller ikke behov for arkeologiske undersøkelser i 
området for reguleringsplanen. Dette temaet utredes ikke nærmere i planen. 

Planen berører ett automatisk fredet kulturminne som omtalt i kapittel 3.7 Kulturminner og kulturmiljø. 
Kulturminnet berøres av turveg GT2. Uten nærmere utredning vurderes dette likevel som en negativ 
konsekvens. 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Ingen direkte konsekvenser Ingen  

Trinn 2:  
Full utbygging 

Liten, negativ konsekvens Ingen 
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6.8 Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planen. Denne foreligger som egen rapport.  

6.8.1 Oppsummering 
52 ulike hendelser er vurdert. Hendelser som er vurdert som aktuelle er oppsummert i risikomatrise nedenfor. 
Ingen hendelser er vurdert å medføre uakseptabel risiko (røde felt). 7 hendelser er plassert i gule felt, hvilket 
innebærer at risiko bør vurderes. Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. I figuren er hendelser fra 
ROS-analysen angitt med nummer som i analysen. Hendelsene i gule felt er nærmere omtalt nedenfor.  

Konsekvens/Sannsynlighet Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig 
(4) 

Svært sannsynlig (4) 29    
Sannsynlig (3) 23,24 3,4   
Mindre sannsynlig (2)  9,10,15,17,38,44,46 45  
Lite sannsynlig (1)  12,50 1,42  

Figur 98: Tabell 3 fra ROS-analysen: Hendelser oppsummert i risikomatrise 

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilt risiko for miljø eller samfunn. Tiltaket i seg selv vurderes 
ikke å generere vesentlig økt risiko for uønskede hendelser. Derimot er planområdet utsatt for enkelte 
risikoelementer; disse er i første rekke knyttet til fire hendelser: flomras, elveflom, støy og støv fra Osloveien 
og ulykker med gående og syklende.  

6.8.2 Flomras og elveflom langs Storelva (hendelser 3 og 4) 
Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for 
flomras og elveflom.  

I tillegg til naturlig erosjon i Storelva, vil installasjon av bru kunne medføre ytterligere erosjonssituasjoner. 
Erosjon i bunnen av elva og i yttersvinger vil ofte være årsak til at skråninger langs elveløpet undergraves. Ved 
undergraving av skråninger blir disse ustabile og kan begynne å skli eller rase ut i elva. Man anbefaler derfor 
erosjonssikring ved innfylling i yttersving av Storelva. Beplantning langs vassdragene som hindrer utglidning 
og erosjon må også ivaretas. Eventuell anleggelse av turvei eller gang-/sykkelvei i elveskrenten, samt 
anleggelse av bru og Storelva, vil måtte dokumentere forebyggende tiltak og sikring med hensyn til 
grunnforhold.  

Deler av planområdet ved Storelva, samt sørlige deler av Schjongslunden er flomutsatt. Planen legger ikke til 
rette for tiltak som er sårbar for flom eller anleggelse av bebyggelse i flomutsatte områder. 

6.8.3 Støy og støv fra Osloveien (hendelse 29) 
Utover anleggsvirksomheten genererer ikke tiltaket vesentlig økning av støy eller støv for omgivelsene. 
Derimot er planområdet utsatt for trafikkstøy med Osloveien som den viktigste støykilden i området. 
Bebyggelsen nærmest Osloveien vil være utsatt for støy. I følge støykart ligger deler av eksisterende 
bebyggelse innenfor rød og gul støysone. 

Planen stiller derfor krav til at veileder for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) gjøres gjeldende 
ved tiltak innenfor planområdet. 

6.8.4 Ulykker for gående og syklende/skolevei (hendelse 5) 
ROS-analysen avdekker risiko for ulykker med gående/syklende, herunder også skolevei, med dagens 
situasjon. Reguleringsplanen fremmer en oppgradering av kryssløsning i Osloveien, samt vesentlig 
oppgradering av forholdet for gående og syklende, med blant annet nye gang- og sykkelveier. Samlet 
medfører disse tiltakene at risikoen for ulykker for gående og syklende reduseres som følge av realiseringen 
av planforslaget. 
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6.9 Universell utforming / tilgjengelighet for alle 

6.9.1 Områder for boligbebyggelse 
Område BFS1 og BFS2 ligger på en høyde og har adkomst via vei SV1. Dette er den eneste naturlige 
adkomsten og alternative adkomstmuligheter foreligger ikke. Veien er meget bratt og adkomsten til disse 
boligene vil derfor ikke kunne tilfredsstille krav om universell utforming, fordi veien er for bratt. Dette gjelder 
spesielt for gående og syklende, men veien kan også være utfordrende for kjørende vinterstid. 
Område BFS3 ligger lavere i terrenget og har ikke de samme utfordringene når det gjelder adkomst. 

6.9.2 Områder for undervisning og studentboliger 
Når man ankommer høgskolen i dag er det ikke selvforklarende hvor man skal gå for å komme til 
hovedinngangen. Vegen deler seg og det er flere veier til inngangen. Dette er uheldig for svaksynte og 
orienteringshemmede.  

Mellom eksisterende veg rett vest for område BKB5 og dagens hovedinngang til høgskolen er det ca 160 
meter i luftlinje og en høydeforskjell på ca 8 meter. Det gir en gjennomsnittlig helning på 1:20 som er grensen 
for hva som er akseptabelt i forhold til universell utforming.  

Hoveddelen av torget er tenkt en etasje lavere enn dagens hovedinngang. Det har vært diskutert å flytte 
skolens hovedinngang i forbindelse med forestående ombygging. Dersom hovedinngangen legges til det 
planlagte torget vil høydeforskjellen øst – vest fra Osloveien til torget bli slak og fin for alle brukergrupper.  

 

Figur 99: Adkomst til høgskolen. Hovedinngang midt på bildet bak trærne. 

6.9.3 Områder for kombinerte formål 
Høydeforskjellene i område BKB3 kan by på utfordringer i forhold til universell utforming av adkomst til 
bygninger og uteområder. Område BKB2 og BKB4 er relativt flate og byr ikke på de samme utfordringene. 

6.9.4 Samferdselsanlegg 
Undergangen for gående og syklende under Osloveien er ikke universelt utformet og det er ikke lagt til rette for 
kryssing i plan. Gående og syklende som krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for Bredalsveien 
hvor det ikke er lagt til rette for kryssing. Dette forholdet blir vesentlig bedret ved bygging av nytt kryss. 

6.9.5 Vurdering 
Samlet vurdering i forhold til universell utforming / tilgjengelighet for alle: 

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak 

0-alternativet Liten negativ konsekvens Ingen  

Trinn 1:  
Begrenset utbygging 

Liten positiv konsekvens Ingen  

Trinn 2:  
Full utbygging 

Positive konsekvenser Ingen 

Figur 100: Konsekvenser for universell utforming / tilgjengelighet for alle 
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6.10 Samlede virkninger av planforslaget, sammenstilling 

6.10.1 0-alternativet 
Forholdet til andre planer er uten direkte konsekvenser for 0-alternativet.  

0-alternativet gir negative konsekvenser for gående og syklende (trafikkfare) og universell utforming / 
tilgjengelighet for alle. 

Ingen negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, nærmiljø (bortsett fra støy), kulturminner og kulturmiljø. 

For støy og luftforurensning er det ingen konsekvens. 

Det er ikke funnet noen særskilte positive konsekvenser ved 0-alternativet. 

6.10.2 Trinn 1 
Forholdet til andre planer er gjennomgående positivt for trinn 1 . 

Trinn 1 gir overveiende positive konsekvenser for nærmiljø og noe positiv konsekvens for universell utforming / 
tilgjengelighet for alle. 

Trinn 1 gir ingen negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø. 

Trinn 1 gir negativ konsekvens for gående og syklende på linje med 0-alternativet.  

Trinn 1 gir liten negativ konsekvens for skolekapasitet og barnehage. 

For støy og luftforurensning er det ingen konsekvens. 

Trinn 1 gir positive konsekvenser for lokalsamfunn, studenter og høgskole. 

6.10.3 Trinn 2 
Forholdet til andre planer er gjennomgående positivt for trinn 2. 

Trinn 2 gir positiv konsekvens for trafikkforhold. 

Trinn 2 gir liten negativ konsekvens for landskap, naturmiljø, kulturminner og støy 

Trinn 2 gir positiv konsekvens for nærmiljø og universell utforming / tilgjengelighet for alle. 

Trinn 2 gir negativ konsekvens for enkelte naboer fordi det innebærer inngrep i eiendommer og riving av 2 
bolighus. For andre naboer gir områdeplanen verdistigning. 

Trinn 2 gir meget positive konsekvenser for lokalsamfunn, studenter og høgskole,. 

6.10.4 Oppsummering  
Planforslaget er i tråd med overordnede mål for samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. 

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn.  

De samlede konsekvensene ved 0-alternativet er negative.  

Planforslaget legger til rette for videre utvikling av kunnskapsparken som et levedyktig og attraktiv sted. Dette 
vil gi positive virkninger for lokalsamfunnet. Utbygging gir overveiende positive konsekvenser og full utbygging 
gir aller mest positive konsekvenser. 

 

 



   

 

Planbeskrivelse – Områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike 93 

 

 

7 SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER 
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Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn  2 

Sammendrag 
 

Det er kommet mange innspill, og flere tar opp ulike forhold. Noen gjelder planens innhold, med 

konkrete forslag. Andre er mer temaorienterte, eller tar opp forhold som bør utredes nærmere. 

Punktene nedenfor gir et overblikk over de tema som er tatt opp. Innspillene er nærmere oppsummert 

og kommentert etter sammendraget.  

 

 Fylkesmannen ber om konkretisering av forholdet til naturmangfoldloven og ber om 

supplering og presisering av reguleringsbestemmelser vedrørende bru, lekearealer, fjernvarme 

og støy, samt at det legges opp til vannbåren varme. 

 

 Fylkeskommunen ber om at en hensynssone legges inn for et automatisk fredet kulturminne  

 

 Statens vegvesen påpeker mangler ved trafikkanalysen, ønsker planskilt løsning for 

fotgjengere og syklister og har noen kommentarer til vegløsningen. Vegvesenet mener det bør 

være rekkefølgebestemmelser om bygging av nytt kryss. 

 

 NVE har innsigelse til planen i forhold til utredning og ivaretakelse av fare for skred og 

erosjon. Det må gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser og arealer utsatt for erosjon må 

vises med hensynssone. Byggegrense bør være lenger fra elvekanten. 

 

 Kommunens byggesaksavdeling har innspill til reguleringsbestemmelsene vedrørende 

uteoppholdsareal, høyder, geoteknikk og rekkefølgebestemmelser. 

 

 Kommunelegen er positiv til planen, spesielt utbedring av kryss og ny bru over elva. 

 

 Anita og Elling H V Heieren argumenterer for rundkjøring 

 

 Borgen, eier av Bredalsveien 4 og 6 ønsker endring av vei SKV1. 

 

 Statsbygg er positiv til planforslaget og opptatt av realisering av ny kryssløsning raskt. 

Statsbygg mener kommunen og vegvesenet må bidra økonomisk til dette. Eventuelle 

rekkefølgebestemmelser som krever utbygging av veisystemet før ombygging av høgskolen 

og bygging av studentboliger vil legge lokk på utviklingen. 

 

 Krakstadmarka AS ønsker å utvide planområdet og legge inn nye byggeområder 

 

 Fjelldal eiendom AS har planer om nybygg og ønsker å beholde avkjøring fra Osloveien, samt 

å flytte veg SKV1. 
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Uttalelser fra regionale myndigheter 

Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 15.1.2015 

Miljømessige forhold 

Etablering av gangbru slik planforslaget åpner for vil gi bedre tilgang til rekreasjonsområder. 

Kravet til kunnskapsgrunnlag i forhold til naturmangfold er tilfredsstilt, men fylkesmannen savner en 

nærmere konkretisering av hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp. 

Storelva har verdi for storørreten fra Tyrifjorden og for elvemusling. Fylkesmannen ber om at det 

innarbeides bestemmelser om utforming av bru over elva i forhold til hensyn til naturmangfoldet. 

Fylkesmannen utdyper dette nærmere i sin uttalelse. 

Landskapsmessige forhold er utredet i tråd med nasjonale forventninger. 

Fylkesmannen ber om at det fastsettes et minimumskrav til innarbeiding av lekearealer ved etablering 

av nye boliger. 

Ny kryssløsning vil gi bedre forhold og vil kunne bidra til å begrense transportbehovet i tråd med 

statlige planretningslinjer. 

Fylkesmannen ber om at det innarbeides en reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt til 

fjernvarmenettet. 

Fylkesmannen anbefaler at bestemmelsen om støy konkretiseres. 

 

Landbruks- og næringsmessige forhold 

Planforslaget kommer ikke vesentlig i konflikt med landbruksinteresser av nasjonal eller regional 

karakter. 

Fylkesmannen ber om at det legges opp til miljøvennlig oppvarming av bygg og anlegg gjennom 

bygging av vannbåren varme. 

Fylkesmannen anbefaler mest mulig bruk av tre som byggemateriale. 

 

Rådmannens kommentar:  

Miljømessige forhold 

Forholdet til krav i naturmangfoldloven er nå beskrevet i endringsrapporten (kapittel 5.2) 

Krav relatert til naturmangfold ved utforming av bru er nå lagt inn i reguleringsbestemmelsene § 8 

(område #2) 

Krav vedrørende lekeareal er ikke innarbeidet i områdereguleringen fordi planforslaget hovedsakelig 

omfatter studenthybler og eksisterende boliger. Rådmannen ser det fornuftig å innarbeide krav om 

lekeareal tilknyttet nye boliger men anser at kravene til normal boligbebyggelse kan være uheldig i 

forhold til studentboliger og ønsker dialog for å finne løsninger som ivaretar behovet for lekeplasser 

på en god måte. 

Tilknytningsplikt til fjernvarme er ikke innarbeidet, men forutsettes løst før vedtak av planen. 

Krav vedrørende støy i § 2.1 pkt 1 er presisert som foreslått av fylkesmannen. 

 

Landbruks- og næringsmessige forhold 

Reguleringsbestemmelsene (§ 2.1 pkt 2) inneholder krav om at all bebyggelse innenfor planområdet 

skal tilrettelegges for vannbåren varme.  
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Reguleringsbestemmelsene (§ 2.6 pkt 5) stiller krav om tre som hovedmateriale i fasader i område 

BKB5. Studentboligene som nå er under oppføring i BKB5 bygges i massivtre. 

For øvrige byggeområder i planen er det ikke stilt krav til materialbruk.  

Buskerud fylkeskommune, brev datert 20.1.2015 

Automatisk fredete kulturminner 

Det er registrert ett automatisk kulturminne i planområdet, en fangstlokalitet. Fylkeskommunen ber 

om at dette legges inn i planen.  

Nyere tids kulturminner 

Det er ingen kjente verneverdige bygninger eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. 

 

Rådmannens kommentar:  

Tatt til følge. Kulturminnet ID 161344 med tilhørende sikringssone er nå lagt inn på plankartet som 

hensynssone H730_1 med tilhørende reguleringsbestemmelse – slik fylkeskommunen ber om. 

Kulturminnet og turveg GT2 viste seg å komme i konflikt. Som konsekvens av dette er turveg GT2 

lagt om noe. 

 

Statens vegvesen, brev datert 22.1.2015 

Forholdet til KVU (Konseptvalgutredning) Hønefoss er ikke avklart. Vegvesenet mener det kan være 

uheldig å begrense utviklingen av vegen før det er tatt nærmere beslutninger i dette arbeidet. 

Vegvesenet mener det er vesentlige mangler ved trafikkanalysen som følger planforslaget, og at det 

ikke er samsvar mellom trafikkanalysen og reguleringsbestemmelsene. 

Vegvesenet påpeker at det er få ulykker i krysset og at disse har kun lettere personskade. 

Det er ikke tatt hensyn til utbygging av Hvervenmoen eller Krakstadmarka. 

Det er uklart om krysset er beregnet med egne faser for fotgjengere. 

Utbyggingspotensial beskrevet i trafikkanalysen er ikke med i bestemmelsene til planen. 

Det er ikke bestemmelser som sikrer at det kun er høyskolerelaterte forretnings- eller kontorformål 

som kan etableres på området. Dette bør presiseres. 

Byggetrinn i trafikkanalysen er ikke nevnt i bestemmelsene. 

Bestemmelsene åpner for 20 000 m2 BRA i område BOP1. Dette er mer enn i trafikkanalysen. 

Det er uheldig å fjerne fotgjengerundergangen. Planskilt løsning for fotgjengere og syklister bør inngå, 

i alle fall dersom rundkjøring velges. 

Skissen for rundkjøring viser en sideforskjøvet løsning. Dette er uheldig. 

Fortau langs BKB2 bør endres til gangveg. 

Det bør være 3,0 m til «annen veggrunn» (grøft/snøopplag/skilt) utenfor gangbanen langs hele 

fylkesvegen. 

Byggegrensene bør trekkes noe lenger unna i kryssområdet. 

Vegvesenet forstår det slik at utbygger ønsker å se på kostnader og finansieringsplan for 

gjennomføring av kryssløsningen. 

Tillatt bygningsmasse i de kombinerte formålene bør begrenses til 500 m2 BRA kontor og 5000 m2 

BRA forretning/kontor. 

Det bør være rekkefølgebestemmelser som forutsetter at nytt kryss er etablert før BKB1-4 kan tas i 

bruk og/eller byggetrinn II på BOP1/BFS1-3. 
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Eiendommen nærmest krysset fv. 35 x Bredalsveien bør innløses og fjernes før byggetrinn 1. 

Vegvesenet forutsetter ny uttalelse dersom kommunen vil gå videre med rundkjøring. 

 

 

Rådmannens kommentar:  

KVU Hønefoss er nå ferdigstilt. Statens vegvesen anbefaler konsept «miljø». Dette konseptets 

viktigste grep er «satsing på gående, syklende og kollektivtrafikk, koble nord- og sørsiden, redusert 

bilbruk, økt frekvens for kollektivtrafikk. Planen viser nå rundkjøring og gir gode utviklingsmuligheter 

for vegen. 

Planen viser nå rundkjøring, som er det kryssalternativet med størst kapasitet. Det er derfor vurdert at 

det ikke er behov for å revidere trafikkanalysen. Vegvesenets kommentarer til trafikkanalysen svares 

av samme grunn ikke ut i detalj her. 

Trafikkanalyse for Hvervenmoen vekstområde inngår i grunnlaget for trafikkutredningen i 

områdeplanen. Utbygging av Krakstadmarka er ikke medregnet, noe som er begrunnet i 

trafikkutredningen. 

«Høyskolerelaterte forretnings- og kontorformål» er definert i § 2.3 pkt 1 og § 2.4 pkt 1. 

Fotgjengerundergang inngår i revidert planforslag. 

Ønsket om 3,0 m brede veggrøfter utenfor gangarealet er ikke imøtekommet. Det er for mye areal å 

beslaglegge i en bysituasjon.  

Byggegrenser er tilpasset ny løsning (rundkjøring) og tilstøtende gjeldende reguleringsplaner. 

Vegvesenets anbefaling om begrensninger av bygningsmassen er ikke imøtekommet. 

Rekkefølgebestemmelser er ikke innarbeidet. Utbygging av kryss håndteres som egen sak. 

Innløsing av eiendommer håndteres sammen med kryssutbygging. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 6.2.2015 

NVE har innsigelse til områdereguleringen med bakgrunn i at den reelle faren for skred og erosjon 

ikke er utredet og ivaretatt godt nok i planen. 

Det må gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser og vurdering av erosjon. 

Avstand fra topp elveskråning til bygninger bør være minst lik høyden på elveskråningen og minimum 

20 meter. 

Arealer som kan være utsatt for erosjon skal avmerkes som hensynssone på plankartet og tilknyttes 

bestemmelser. 

 

Rådmannens kommentar:  

Merknadene er tatt til følge. Supplerende grunnundersøkelser er utført av Golder Associates på 

oppdrag for Studentsamskipnaden. Ny byggegrense mot elva er tegnet på plankartet og hensynssone er 

innarbeidet i plankart og bestemmelser. 

Revidert forslag er oversendt NVE, og NVE har trukket innsigelsen. 
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Uttalelser fra naboer 
 

Det er ikke kommet noen uttalelser fra naboer til planområdet. Uttalelser fra berørte grunneiere 

(Borgen, Statsbygg og Fjelldal Eiendom AS) og rettighetshavere (Krakstadmarka AS) er plassert 

under «Uttalelser fra andre». 
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Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder 
 

Ringerike kommune, Byggesaksavdelingen, e-post 8.12.2014 

Spør om det finnes definisjon på areal som kan regnes inn i minste uteoppholdsareal (MUA).  

Ser utfordring med høydebestemmelsene dersom BOP1 deles opp i flere eiendommer.  

Påpeker at parkeringsnormen for studentboliger gir veldig få parkeringsplasser. 

Etterspør geotekniske vurderinger i forhold til byggegrense nær toppen av skråning mot elva. 

Etterlyser rekkefølgebestemmelser i forhold til infrastruktur.  

 

Rådmannens kommentar:  

Begrepet «minste uteoppholdsareal» er definert i veilederen H-2300 Grad av utnytting. 

Det er ingen planer om å dele opp BOP1 i flere eiendommer.  

Geotekniske vurderinger er gjennomført, og byggegrense nær toppen av skråning mot elva er tatt inn i 

planen.  

Rekkefølgebestemmelser er ikke innarbeidet. Utbygging av kryss håndteres som egen sak. 

 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 20.1.2015 

Kommunelegen støtter planforslaget og mener det er spesielt viktig å få etablert et trafikksikkert kryss 

i Osloveien med trygg fremkommelighet for gående, syklende og med universell utforming. 

Kommunelegen er positiv til ny bru over til Schjongslunden. 

 

Rådmannens kommentar:  

Tatt til orientering. 
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Uttalelser fra andre 
 

Anita og Elling Hella Voje Heieren, e-post 29.11.2014 

Mener at planbeskrivelsens beskrivelse av trafikkløsning er usaklig og underbygger planens forslag 

om lyskryssløsning blant annet ved å tegne en for stor rundkjøring.  

Heieren argumenterer for rundkjøring og ønsker å fjerne alle lyskryss og erstatte dem med mindre 

rundkjøringer uten høye kanter i midten. Foreslår å trekke fotgjengeroverganger lenger unna og lage 

dem opphevede, samt rekkverk som leder fotgjengerne til overgangene. 

 

Rådmannens kommentar:  

Krysset må dimensjoneres etter aktuell trafikkmengde og utformes etter vegvesenets håndbøker enten 

det er X-kryss eller rundkjøring. Påstanden om usaklig argumentasjon avvises uten å gå i detalj om 

dette.  

X-krysset i planforslaget er nå endret til rundkjøring. 

 

Jan Erik Borgen, e-post 17.12.2014 

Uttalelsen gjelder eiendom 38/26 (Bredalsveien 4 og 6). 

Borgen mener at vei SKV1 tar urimelig mye av eiendommen deres, og at eiendom 38/44 kan ta mer av 

belastningen. Borgen regner med krav om å endre innkjøring og ønsker en befaring for å se på 

konsekvenser av dette. 

 

Rådmannens kommentar:  

Veien SKV1 er regulert gjennom kommunens reguleringsplan nr 206 Osloveien øst, vedtatt i 1997. 

Statens vegvesen har krevet at SKV1 opprettholdes i områdereguleringen. Det er altså gjeldende 

planstatus at SKV1 ligger der den gjør på plankartet, dette har vært rettsstatus siden vedtakstidspunktet 

i 1997. En omlegging av veien vil medføre økt ulempe for andre private grunneiere. Dette vil være en 

situasjon som avviker fra tidligere regulering. Kommunen mener det er riktig at gjeldende regulering 

videreføres.  

Befaring er avholdt med partene som grenser til SKV1 og omfattes av BKB1.  

 

Statsbygg, brev datert 16.1.2015 

Statsbygg er positiv til planforslaget og tror at planforslaget legger til rette for et attraktivt campus 

med større mangfold av virksomheter, noe som også vil gi et positivt tilskudd til lokalmiljøet.  

Det er ønskelig å bygge om adkomsten inn mot høgskolen og Statsbygg mener X-kryss er den beste 

løsningen.  

Statsbygg er opptatt av å få gjennomført trafikkløsningen raskt fordi det er viktig for deres leietaker, 

og de mener at Statens vegvesen og kommunen må bidra økonomisk.  

Det er viktig for Statsbygg at det ikke tas inn rekkefølgebestemmelser som krever utbygging av 

veisystemet før ombygging av høgskolen og bygging av studentboliger. Ingen av disse partene har 

økonomi til å stå for dette, og et slikt krav ville legg lokk på all utvikling av høgskolen. 
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Rådmannens kommentar:  

Kommunen har valgt en løsning med rundkjøring og undergang og mener dette gir en god adkomst til 

campus. Utbygging av krysset håndteres som egen sak. Rekkefølgebestemmelser er ikke innarbeidet. 

 

 

Krakstadmarka AS, e-post 19.1.2015 

Ønsker at planområdet utvides ved at plangrensen trekkes lenger opp i skråningen bak skolen og at det 

der legges inn byggeområder. 

 

Rådmannens kommentar:  

Plangrensen er allerede lagt 19-59 m utenfor eiendomsgrensen til Statsbygg i øst. 2,6 daa av dette 

arealet er lagt inn i byggeområde BOP1. Ytterligere utvidelse østover har man ikke funnet 

hensiktsmessig for campus i denne omgang.  

Kjøreadkomst til eventuelle ytterligere byggeområder bak Høgskolen er ikke ønsket gjennom campus, 

og det er derfor ikke kurant å innlemme nye byggeområder øst / sydøst for campus i 

områdereguleringen. Turveger / turdrag i områdeplanen sikrer forbindelse både til grøntområder og 

fremtidige byggeområder i Tanberglia. 

 

Fjelldal Eiendom AS, brev datert 20.01.2015 

Fjelldal Eiendom AS eier eiendommene gbnr. 38/67 og 38/16 (Osloveien 36A og 36B) og ønsker å 

bruke eiendommene til bilutleievirksomhet. De planlegger å rive de eksisterende bygningene og føre 

opp et nytt næringsbygg med kontorer og butikklokaler over begge eiendommene. 

Avkjørsel fra Osloveien fremheves som svært viktig. Stenging av innkjøring fra Osloveien hindrer 

utvikling og gjennomføring av planen om nytt næringsbygg.  

Vei SKV1 og SV3 legger beslag på areal fra eiendommen og SV3 foreslås flyttet.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fjelldal Eiendoms innspill er tatt til følge.  

I planforslaget er det lagt inn avkjørselspil til Osloveien fra gbnr. 38/67.   

SV3 er flyttet sydover inn på Statsbyggs eiendom gbnr 38/44. 
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Innsigelse - Høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for 

Kunnskapspark Ringerike - PlanID 0605 366 - Ringerike kommune 

NVE har innsigelse til områdereguleringsplanen for Kunnskapsparken med bakgrunn i at den 

reelle faren for skred og erosjon ikke er utredet og ivaretatt godt nok i planen.  

Vi viser til oversendelse datert 13.1.2015. Vi viser også til vårt innspill til oppstart av planarbeidet.  

Bakgrunn 

Planområdet ligger sør for Storelva i yttersving. Det er svært høye elvekanter. NVE har erosjonssikret 

deler av elvesvingen tidligere. Løsmassemektighetene er svært store i området. Det er flere kjente soner 

med fare for kvikkleireskred i Ringerike kommune. En av sonene ligger like nord for planområdet.  

I områdeplanen er det plankrav til en del av utbyggingsområdene, men til de områdene der det er 

regulert til småhusbebyggelse er det det ikke krav til detaljreguleringsplan. 

I forbindelse med områdeplanarbeidet er det gjort en innledende geoteknisk vurdering av Reinertsen. 

Denne rapporten er tydelig på at det mangler detaljerte grunnundersøkelser i planområdet, og videre at 

det må fremskaffes bedre grunnlag i form av grunnundersøkelser kombinert med 

laboratorieundersøkelser før det kan utredes geotekniske tiltak eller restriksjoner for de enkelte 

områdene. Det går frem av vurderingene at elva graver i yttersvingen og at elva er svært dyp på enkelte 

steder. 

I områdeplanen ligger det også ved et notat som drøfter ulike alternativer til brukryssing av Storelva.  

Vurderinger 

De grunnundersøkelsene som er gjort tidligere ser ut til å gå ned til maks 16 meter. Fra elva og opp til 

planlagt og eksisterende bebyggelse er det ca 30 meter. Videre er det områder i elva der det er svært 

dypt. Det må derfor utføres grunnundersøkelser som går lenger ned en bunnen av elva. Videre må 

erosjon vurderes. Vil erosjon og gravning i elvekanten kunne medføre skred som når bebyggelsen på 

toppen av elveskråningen. Hvis det er kvikkleire i massene vil et skred kunne gå langt bakover, men selv 



 
Side 2 

 

 

 

i masser uten sprøbruddegenskaper kan et skred få konsekvenser for bebyggelse på toppen av 

skråningen.  

I områder med løsmasser må en ta hensyn til faren for erosjon ved planlegging av nye byggeområder. 

Erosjon er en fremskridende prosess der det ikke kan brukes gjentaksintervall som mål på 

sikkerhetsnivå. Anbefalt sikringssone for bebyggelse på erosjonsutsatte elvestrekninger fastsettes ved en 

minimumsavstand fra toppen av elvekanten. Avstand topp elveskråning til bygninger bør være minst lik 

høyden på elveskråningen og minimum 20 meter, jf Veiledningen til TEK10 §7-2, fjerde ledd. Ved 

flomhendelser vil normalt vannhastigheten øke og fare for erosjon og utglidinger øker. Arealer som kan 

være utsatt for erosjon skal, uavhengig av arealbruk, avmerkes på kartet som hensynssone jf. § 11-8 og 

tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak.  

For arealer der det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep på marin leire, må det dokumenteres at 

grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i et område må geoteknisk 

ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige 

sikringstiltak. Det er særlig viktig at områdestabiliteten vurderes. I områder med kvikkleire vil endringer 

av massebalansen i området kunne føre til økt fare for skred, jf NVEs retningslinjer 2/2011«Flaum- og 

skredfare i arealplanar» (sist revidert 22.5.2014) og NVE veileder 7/2014  ”Sikkerhet mot 

kvikkleireskred - Vurdering av områdestabilitet vedarealplanlegging og  utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper”. 

NVE mener en geoteknisk rapport på reguleringsplannivå bør gi svar på: 

 Om det er kvikkleire i grunnen og i hvilken utstrekning (tegne eventuell sone i kart) 

 Eventuelle utløpsområder for skred 

 Stabiliteten i hele området (områdestabilitet), jf. kravene i TEK10 § 7-3 med veiledning 

 Om grunnen er tilstrekkelig stabil eller lar seg stabilisere i forhold til krav i plan- og 

bygningsloven og TEK10 (lokalstabilitet) 

 Nødvendige sikringstiltak 

Konklusjon og innsigelser 

NVE har innsigelse til områdereguleringsplanen for Kunnskapsparken med bakgrunn i at den reelle 

faren for skred og erosjon er ikke utredet og ivaretatt godt nok i planen. Vi viser også til NVE 

retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» og NVE veileder 7/2014 ”Sikkerhet mot 

kvikkleireskred”. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Trekking av innsigelse - Områderegulering - Kunnskapspark Ringerike 

- Plan 366 

Vi viser til brev av 28.9.2015 med forslag til løsning av innsigelse. NVE hadde innsigelse til 

områdeplanen for Kunnskapspark Ringerike i brev av 6.2.2015. Bakgrunnen for vår innsigelse var at 

den reelle faren for skred og erosjon ikke var utredet og ivaretatt godt nok i planen.  

I oversendelsen datert 28.9.2015 lå det ved en geotekniske undersøkelser og vurderinger av stabiliteten 

utført av Golder Associates. Det er ikke funnet forekomster av kvikkleire eller sprøbruddmateriale i de 

geotekniske undersøkelsene. Golder har vurdert at lokalstabiliteten er god, så lenge ny bebyggelse 

legges minimum 20 meter fra topp elvekant. I tillegg anbefaler de å legge på 5 meter til som sikkerhet 

mot erosjon. Det vil si en byggeavstand på totalt 25 meter fra topp elvekant til ny bebyggelse.  

I plankartet er denne sonen tegnet inn på plankartet som hensynssone skredfare og tilknyttet 

bestemmelser som ivaretar at det ikke oppføres noen form for nye bygg, anlegg eller andre installasjoner 

i denne sonen. Det er også lagt restriksjoner på hogst og bearbeiding av terrenget.  

Med vurderingene som nå er gjort av skredfare og hensynene som er tatt inn i planen har kommunen 

ivaretatt våre merknader og innsigelse til planen på en god måte. NVE har ikke lenger grunnlag for 

innsigelse til områdeplanen for kunnskapspark Ringerike.  

Gang-/sykkelbru 

I planen ligger det inne et bestemmelsesområde, gang-/sykkelbru (#2), der det kan tillates å etablere en 

gang-/sykkelbru over Storelva. Det ligger ikke ved noen gitt plassering av brua og heller ikke forslag til 

utførelse. Ut i fra det vi har tilgjengelig nå har vi ikke mulighet til å ta dette som en samordning mellom 

plan- og bygningsloven og vannressursloven (se §20). NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre 

skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter 

vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan 

reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Dette forutsetter at 

reguleringsplanen gir en god beskrivelse av tiltakene og at konsekvensene for allmenne interesser er 

vurdert. NVE ser det som en fordel å ta dette gjennom samordning av plan jf. vannressursloven § 20. 
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Det beste vil være om det gjøres nærmere vurderinger av brukonstruksjonen nå, slik at virkninger på 

flomforhold, erosjon og skred kan vurderes i tillegg til andre allmenne interesser. Alternativt kan det 

settes plankrav for dette, slik at det blir krav om detaljreguleringsplan for brua og adkomst ned til denne.  

Dersom det ikke er aktuelt med verken nærmere utredning nå, slik at det blir en del av denne planen, 

eller plankrav, må tiltaket sendes til NVE for nærmere vurdering etter vannressursloven før tiltaket kan 

igangsettes. Vi ber da om at dette tas inn i teksten under §8 Bestemmelsesområder, gang-/sykkelbru 

(#2).  

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Buskerud 

Ringerike kommune v/Lars Lindstøl 
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1.0 OPPDRAGSINFORMASJON 
 

Oppdrag Geoteknisk grunnundersøkelse 

Lokalitet Høyskolen i Buskerud, Bredalsveien 14, Hønefoss 

Oppdragsgiver Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold 

Utførende firma Golder Associates AS  

Oppdragsnummer 1527257 

Oppdragsleder Martin Schinnes 

Geoteknisk konsulent May-Britt Sæter 

Kvalitetssikring Ola Skepp 

2.0 SAMMENDRAG 
Det planlegges oppføring av to bygg med studentleiligheter i 4 og 5 etasjer, med tilhørende parkeringskjeller 

i 2 nivåer. Det skal bygges ca. 100 parkeringsplasser i tilknytning til studentboligene som i størst mulig grad 

utnyttes som fundamentering for boligbyggene. Studenthyblene skal stå ferdig til studiestart 2016. 

Golder har foretatt geotekniske stabilitetsvurderinger mot Storelva i tillegg til stabilitetsvurderinger og 

vurderinger mht fundamentering av nybygg/parkeringskjeller samt vurderinger mht til nærliggende bygg. 

Dette på bakgrunn av resultatene fra geotekniske undersøkelser utført vår 2015. 

Geotekniske undersøkelser indikerte meget fast lagret leire over fast tykt dekke med morene i samtlige 

sonderinger på området. Samtlige sonderinger ble avbrutt innen det ble påtruffet fjell. Nærmest Storelva ble 

det imidlertid boret 9 meter ned i morenen og totalsonderingen måtte avsluttes grunnet meget faste masser. 

I ht utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på ca. 20 meter fra skråningstoppen 

uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i skråningsfot. Selv om 

det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen, anbefales det å sette inn 

en ekstra byggeavstand på 5 meter fra skråningskant, dvs en avstand på totalt 25 meter. Dersom utbygging 

vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningstopp bør stabiliserende tiltak vurderes.  

Parkeringsjelleren er i sin helhet planlagt direktefundamentert  som heldekkende støpt betongplate. Dersom 

bygget plasseres i tilstrekkelig avstand fra eksisterende høgskolebygning i vest og skråning mot 

Bredalsveien 24 i syd, vil byggegropen kunne anlegges med naturlige skråninger. 

Dimensjonerende grunntrykk for bygget er vurdert til 350 kPa.  

Grunnet fast lagret leire er det forventet begrensede setninger.  

Det planlegges bygg/ parkeringskjeller utført som tett konstruksjon opp til ca. kote +89,3 med drenering over. 

Med bakgrunn i at det er overkonsolidert leire vil tilskuddsbelastningen og dermed risiko for setninger  på 

eksisterende høgskolebygning være minimal. 

 



 

CAMPUS RINGERIKE – PROSJEKTERINGSNOTAT 
GEOTEKNIKK 

  

22.05.2015 
1527257-2 4  

 

3.0 TILTAK – BYGGEOBJEKT 
 

Veidekke AS har inngått avtale med Samskipnaden i Buskerud og Vestfold med intensjon om utvikling og 

bygging av studentleiligheter innenfor et omforent måltall på Campus Ringerike. Oppdraget skal utføres som 

en totalentreprise og forberedende prosjektering og uttegning gjøres for totalentreprisetilbudet. Veidekke har 

engasjert Golder Associates som geoteknisk prosjekterende rådgiver (RIG).  

Aktuell eiendom har beliggenhet innerst i blindvei ved Høgskolen i Buskerud, Bredalsveien 14 i Hønefoss, 

vist på vedlagte oversiktskart Figur 1. Høgskolen i Buskerud startet opprinnelig som Statens lærerhøgskole i 

handels- og kontorfag. Den tidligere Dalsbråten ungdomsskole oppført i 1967, ble ombygd i 1985 i 

forbindelse med tilpassing til høgskoleformål. Eksisterende bebyggelse ble siste gang utvidet i 1996 til 

bruttoareal på ca. 10 300 m2 fordelt på 6 sammenbygde blokker organisert rundt et indre gårdsrom. 

Bygningene er 2 til 3 etasjer høye, i tillegg til at det er underetasje under deler av bygningsmassene. 

Bygningene har saltak og hovedmaterialet i fasadene består av tegl. Det er etablert ca. 220 

parkeringsplasser til høgskolen, som er delvis gruslagt og asfaltert.  

 

  

Figur 1: Eksisterende situasjon (kilde: ortofoto finn.no, terrengkart kart.ringerike.kommune.no). 

 

Prosjekteringen gjelder nybygg på eiendommen med gnr./bnr. 37/207 Bredalsveien 14, Hønefoss i Ringerike 

kommune. Nybyggene omfatter oppføring av to bygg med studentleiligheter i 4 og 5 etasjer, med tilhørende 

parkeringskjeller i 2 nivåer Figur 2 og Figur 3. Byggene skal oppføres i massive treelementer og være et 

passivhus. Det skal også bygges ca. 100 parkeringsplasser i tilknytning til studentboligene. Disse skal i 

størst mulig grad utnyttes som fundamentering for boligbyggene. Studenthyblene skal stå ferdig til studiestart 

2016. 
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4.0 FORMÅL 
 

Foreliggende prosjekteringsnotat har som formål:  

 Presentere de geotekniske forholdene i området 

 Presentere forutsetningene for prosjekteringen 

 Vurdering av stabiliteten mht plan og bygningsloven og TEK 10 med forslag til ev. sikringstiltak 

 Presentere valg av ev. grunnforsterkningstiltak 

 Presentere vurderinger, analyser og underlag for prosjektert løsning 
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5.0 GRUNNLAG FOR PROJEKTERINGSNOTATET 
 

Følgende underlag ligger til grunn for dette prosjekteringsnotatet: 

 ”Høyskolen i Buskerud, Bredalsveien 14, Hønefoss - Datarapport geoteknikk”  

Golder Associates AS, datert 30.4.2015, (Oppdragsnr. 1527257 -1). 

 ”Innsigelse – Høring og offentlig ettersyn- Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike – Plan ID 

0605 366 – Ringerike kommune” fra NVE datert 26.2.2015. 

 ” Kunnskapspark Ringerike. Notat, foreløpig geoteknisk vurdering” Reinertsen, datert 26.6.2014, 

(prosjektnummer: T13006600, dokumentnummer: GEO-R-001 

 ”Krakstadmarka, Hønefoss - Stabilitetsvurderinger”  

NGI, datert 28.2.2012, (20110293-00-3-R). 

 ”Høgskolen i Buskerud – Ringerike. Vurdering av stabilitet mm i skogkledd elveskråning nedenfor 

elveskråning” Multiconsult datert 2.3.2011 (ref. 812840/kne). 

 ” Erosjonssikring mot Storelva ved Bredalsveien, Hønefoss”, NVE Region sør , saksnr:9802890, datert 

12.02.99. 

 Notat ”980042 Ras i Storelva Bredalsveien, Hønefoss”, NGI datert 16.07.98. 

 ”Statens lærerskole for handel og kontor, datarapport”, Geoteam Terraplan, geoteknisk datarapport 

datert 22.12.1993 (rapport nummer: 93060.01). 

 ”Rapport vedrørende grunnundersøkelser for Eikli ungdomsskole i Norderhov kommune”, Knoph & 

Kjølseth AS datert 3.1.1964. 

 

6.0 REGELVERK OG STYRENDE DOKUMENTER 
 

Følgende normer (standarder) og styrende dokumenter ligger til grunn for den geotekniske prosjekteringen: 

 NS‐EN 1990‐1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner) 

 NS‐EN 1997‐1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering) 

 NS-EN 1998-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning) 

 NVE; retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplaner» og tilhørende tekniske veileder 7/2014 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i 

områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper»  
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7.0 PLANLAGTE KONSTRUKSJONER OG ARBEIDER

7.1 Nybygg
På eiendommen skal det oppføres to bygg for nye studentleiligheter med parkeringskjeller. Det skal bygges
ca. 100 parkeringsplasser i tilknytning til studentboligene som i størst mulig grad skal brukes som
fundamentering for studentboligene. Bygg A er planlagt i 5 etasjer og bygg B i 4 etasjer Figur 2 og Figur 3.
Parkeringskjelleren planlegges direktefundamentert.

Figur 2: Fremtidig situasjonsplan med eksisterende og omtrentlig plassering av nybygg A og B, og tilhørende
parkeringskjeller sett fra vest mot øst (Code Arkitekter AS).

Figur 3: Fremtidig situasjonsplan med ca. plassering av nybygg A og B, og plassering av tilhørende parkeringskjeller
(stiplet) (Code Arkitekter AS). Plassering av profiler i Figur 4 og Figur 5 mot byggegrop B og C.

B

C
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7.2 Nybygg sett i forhold til terreng og eksisterende bygg

Kritiske profiler mht stabiliteten i forbindelse med anleggsfasen vil være skråning fra Bredalsveien 24 og ned
mot byggegrop Figur 4, i tillegg til skråningshelning fra eksisterende høgskolebygg til bunn av byggegrop, se
Figur 5. Plassering av profilene er vist i Figur 3.

Figur 4: Nybygg – profil B, med full kjeller i to nivåer og viste terrenghøyder

Figur 5: Nybygg – profil C, med viste terrenghøyder

U2 Kote+87.00

U1 Kote+90

Toppterreng kote+107,6

Plan1 Kote+93.1

Avstandtil eksist.

bygg> + 23 m

U2 kote+87

Terrengkoteca.+95

Eksisterende
bygg

Nybygg

U1 kote +90
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8.0 TERRENG- OG GRUNNFORHOLD

8.1 Topografi og område beskrivelse
Eiendommen er i dag delvis bebygd med undervisningslokaler tilhørende Høyskolen i Buskerud, som har
beliggenhet øst på eiendommen. Terrenget er stort sett plant, men med terrassert parkeringsområde
hellende fra øst mot vest fra kote +95 ved skolen og til kote +88 ved utkjøring av området i vest.

I sør stiger terrenget bratt opp mot eiendom 38/51 og 37/142, som ligger på hhv kote +109 og +111.

I nord avgrenses eiendommen av en bratt skråning ned mot Storelva som gjør en yttersving, rennende fra
øst mot vest. Topp av skråning har beliggenhet på kote+93.3 og Storelva har ca. kote +65.

Morene er påtruffet ved ca. kote +69 i borehull 1 og 2 beliggende ca. 1-2 meter innenfor skråningskanten
(ref. ”Høyskolen i Buskerud, Bredalsveien 14, Hønefoss - Datarapport geoteknikk” Golder Associates AS,
datert 30.4.2015). Helningsvinkelen fra topp av skråning og ned mot elven er på ca. 30o.

Det er i rapport ”Krakstadmarka, Hønefoss – Stabilitetsvurderinger, fra NGI 2012” utført elveprofiler på hver
side av eiendomsgrensen Figur 6. Begge profilene viser dybde til kote +57, der profil lengst vest har en
brattere helning og er dermed mer utsatt for erosjon. I følge rapporten har profil lengst øst ikke bunnprofil
som indikerer kritisk erosjon, men profil i vest viser start på bunnsikring som ble anlagt videre vestover og
utført av NVE i forbindelse med ras i elveprofilet i1998 (rapport NGI). Skredet gikk ved eiendom 38/43, som i
dag er en ubebygd eiendom. Det ble antatt at skredet var et resultat av utstrømming av grunnvann som førte
til svekkelse av grunnen. NVE utførte sikringstiltak av elveskråningen i form av 130 meter erosjonssikring
mot Storelva i 2005 Figur 6, ref. www.skrednett.no.

Figur 6: Sikringstiltak ved erosjonssikring utført 2005, skrednett.no (rosa linje) og plassering av elveprofiler avmerket
med grønt.
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Figur 7: Eiendommen sett fra Storelva. Øvre bildet tatt fra motsatt side av Storelva. De nedre bildene er tatt fra brygga på 
naboeiendommen i øst. 

 

 

 

 

 

 

 

Brygge 
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8.2 Geotekniske forhold 

8.2.1 Løsmasser 

De geotekniske undersøkelsene viser jevnt over relativt homogene avsetninger fra de ulike borehullene. 

Jordprofilene består i hovedsak av et øvre topplag med leirig silt med mektighet varierende fra 4-5 meter. 

Under den leirige silten finner vi middels fast til meget fast lagret siltig leire, med innslag av sandlag der 

mektigheten varierer fra 15-20 meter. Samtlige sonderinger ble avbrutt innen det ble påtruffet fjell.  Under 

den siltige leiren ble det imidlertid påtruffet morene i samtlige borehull. Nærmest Storelva ble det boret 9 

meter ned i morenen og totalsonderingen måtte avsluttes grunnet meget faste masser.  

Det ble ikke påtruffet kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i området. 

8.2.2 Geotekniske egenskaper 

8.2.2.1 Densiteter, vanninnhold, plastisitetsindeks og sensitivitet 

Densiteten (ρ) i leiren/silten er ved laboratorieundersøkelsene bestemt til ca. 20,1-20,5 kN/m3, med unntak 

av i borehull 6 som har beliggenhet under planlagt bygg, der den på 15 meters dybde ble målt til 22,1 kN/m3.  

Det naturlige vanninnholdet (wN) i leiren/silten er varierende fra ca. 22-28 % som anses å være relativt 

normalt.  

Sensitiviteten (St) i leiren er meget lav St<8, og kan karakteriseres som lite sensitiv.  

8.2.2.2 Friksjonsvinkel 

Friksjonsvinkelen i den siltige leiren bedømmes ut fra erfaringsverdier til ca.30°. 

Friksjonsvinkelen i det øvre laget av leirig silt bedømmes ut fra erfaringsverdier til ca. 30°.  

Friksjonsvinkelen i den underliggende morenen bedømmes til å være ca. 36°. 

8.2.2.3 Udrenert skjærfasthet 

Den udrenerte skjærfastheten (udrenert) i leiren er beregnet ut fra enaksialt trykkforsøk supplert med 

skjærfasthetsforsøk (konusforsøk), og er vurdert til ca. 80 kPa i 5 meters dybde ved topp av skråning mot 

Storelva, der massene anses som ustrukturerte rasmasser. Ned mot 20 meters dybde ble skjærfastheten her 

målt til 115kPa.    

Ellers ble skjærfastheten målt fra 80kPa til 10 meters dybde ved boring midt på området, og til 200 kPa i 15 

meters dybde. 

Undersøkelsene viser en klar tendens til økende skjærfasthet med dybden.  

8.2.2.4 Konsolideringsforhold 

Det er ikke utført CRS-forsøk, da leira er å anse som meget fast, og massene anses som overkonsolidert.  

8.3 Grunnvannsnivå 
Det ble ikke observert grunnvannsig i skråningen mot Storelva eller andre tegn til høyt grunnvannsnivå. En 

kan derfor anta at grunnvannstanden følger terrenget, og det er lagt til grunn i beregningene en 

grunnvannstand beliggende ca. 2 meter under terreng.  
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Det ble registrert sandsjikt fra prøvene tatt av leira, som gjør at man kan anta at poretrykket i leiren vurderes 

til å ha en hydrostatisk profil. Det kan likevel være risiko for lokale områder med tette masser og hengende 

grunnvann. 

Det er satt ned to stk. hydraulisk poretrykksmålere. Den er kun blitt utført en avlesning, der avlesningen viste 

hydrostatisk profil ved 4 og 12 meters dybde i borehull 3, beliggende like sydvest for Stubbveien 3.  

Poretrykket bør videre følges opp med jevne målinger, både før og under bygging for ev. endringer. 

9.0 GEOTEKNISKE PARAMETERE 
Materialegenskapene som er benyttet er hentet fra geotekniske grunnundersøkelser utført på oppdrag fra 

Golder vår 2015. Ved beregningene er jordprofil (jordtyper, lagtykkelser og materialparametere m.m.) som 

vist i Tabell 1 benyttet.  

Tabell 1: Materialegenskaper 

Material  Materialegenskap / parameter Karakteristisk verdi   

Leirig silt  

Tyngdetetthet 

Friksjonsvinkel  

Udrenert skjærfasthet 

γk = 20 kN/m3  

Ø´ = 30˚  

cuk = 80 kPa 

Siltig leire 

Tyngdetetthet  

Udrenert skjærfasthet 

Udrenert skjærfasthet  

γk = 20 kN/m3  

Ø´ = 30˚  

cuk = 80 kPa  

Morene  

Tyngdetetthet  

Effektiv tyngdetetthet under GV 

Udrenert skjærfasthet 

γk = 20 kN/m3  

γ’k = 11 kN/m3  

Ø´ = 36˚ 

 

10.0 DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER 

10.1 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) 
Bestemmelse av konsekvens-/pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori er utført i henhold til Eurokode 7 

(NS-EN 1990:2002 og Nasjonalt tillegg NA:2008).  

Dette aktuelle tiltaket faller inn under «Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.» og 

tilordnes konsekvens-/pålitelighetsklasse 2 (CC/RC2).  

10.2 Geoteknisk kategori 
Bestemmelse av geoteknisk kategori er utført i henhold til Eurokode 7, kapitel 2.1.  

Med utgangspunkt i konsekvens-/pålitelighetsklasse 2 (CC/RC2) utføres prosjekteringen iht. Geoteknisk 

kategori 2 (GK2). 

10.3 Tiltaksklasse 
Tiltaksklasse fastsettes iht. SAK 10 § 9-4. Den geotekniske prosjekteringen anses å være av middels høy 

kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for 

helse, miljø og sikkerhet. Den geotekniske prosjektering plasseres dermed i tiltaksklasse 2. 
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10.4 Prosjekteringskontroll 
Iht. Eurokode 7 og nasjonalt tillegg (NA:2008) kreves det normal prosjekteringskontroll (kontrollklasse N) 

siden tiltaket faller inn under konsekvens-/ pålitelighetsklasse CC/RC2. 

Plasseringen av den geotekniske prosjekteringen i tiltaksklasse 2, medfører at det iht. SAK 10 § 14-2 også 

kreves uavhengig kontroll av den geotekniske prosjekteringen. 

10.5 Grunntype 
Behov for seismisk dimensjonering er avhengig av grunntype og vurderes med utgangspunkt i Eurokode 8 

(NS-EN 1998-1:2004/NA:2008). Med hensyn til dynamiske beregninger (jordskjelvbelastninger), så er 

grunntypen klassifisert til grunntype C. 

Grunntypen baseres blant annet på gjennomsnittlig skjærbølgehastighet i jorden ned til 30 m dyp 

(vs,30)=260m/s. Videre tas det hensyn til leirens vanninnhold, plastisitetsindeks og om leiren er sensitiv. 

Med hensyn til de dynamiske beregningene (jordskjelvbelastninger), så er grunntypen klassifisert til 

grunntype C.  

Tabell 2: Bestemmelse av grunntype mht dynamiske beregninger 

 

 

11.0 SETNINGSFORHOLD 
Løsmassene består hovedsaklig av fast lagret leire, og vurderes til å være overkonsolidert til et visst 

spenningsnivå og vil dermed kunne tåle/klare en viss belastning uten at konsolideringssetninger 

(langtidsavhengige store setninger) utvikles.  
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12.0 STABILITET 

12.1 Generelt 
Stabilitetsanalyser er utført både for eksisterende situasjon, for anleggsfasen og for fremtidig situasjon. 

Analysene er utført som udrenert og kombinert analyse med programmet Slope/W version 8.12.3.7901 

(Geostudio 2012). I beregningene er det benyttet Morgenstern-Price metode for sirkulærsylindriske 

glideflater for beregning av viste sikkerhetsfaktorer. Resultatene fra samtlige stabilitetsanalyser vises i 

VEDLEGG 1. Materialparametrene som er brukt i beregningene vises i Tabell 1 samt på respektive 

beregning i VEDLEGG 1. 

Stabiliteten for det oppfylte parkeringsområdet er kontrollert i profilene A till C (se beliggenhet i Figur 8 

under).  

   

Figur 8: Plassering av tverrprofilene A, B og C for utførte stabilitetsanalyser. 

 

12.2 Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet 
For valg av sikkerhetsnivå mht. stabiliteten er gjeldene veileder, ”Veileder nr 7-2014: Sikkerhet mot 

kvikkleireskred  - Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper”  lagt til grunn. 

For eksisterende bebyggelse finnes ingen spesielle krav til sikkerhetsfaktor mot skred. Generelt må ofte et 
lavere sikkerhetsnivå aksepteres for eksisterende bebyggelse sammenlignet med nybygg.  

For ny bebyggelse skal sikkerhetsfaktor F≥1,4 oppnås tilsvarende tabell under.  

A 

B 

C 
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Figur 9: Nødvendig sikkerhetsfaktor for tiltakskategori 4 iht. Tabell 5.2 i Veileder nr 7-2014. 

For midlertidige tilfeller, for eksempel ved etablering av byggegrop, vurderes dimensjonerende 

bruddmekanisme til å være sprøtt (kontraktant) brudd, som tilsvarer udrenert analyse. En noe lavere 

sikkerhetsfaktor for drenert og kombinert analyse, seigt (dilatant) brudd, anses dermed å være akseptabelt 

under byggeperioden, (F>1,3). 

12.3 Laster 
Terrenglaster er brukt i de tilfeller man befinner seg i aktivsonen, d.v.s. i den pådrivende delen av 
glideflatene. 

På gater og parkeringsflater er det brukt last på 10 kPa. 

12.4 Stabilitetsanalyser 

12.4.1 Seksjon A - Stabilitetsvurdering mot Storelva 

Stabiliteten mot Storelva for eksisterende situasjon er blitt analysert i en representativ seksjon, profil A. 

Utførte beregninger viser at sikkerhetsfaktoren for glideflater som når opp til skråningstoppen og frem til 

område for planlagt parkering er ca F=1,4 for både udrenert og kombinert analyse.  

Sikkerhetsfaktoren mot Storelva for glideflater fram til beliggenhet for nye byggninger er ca F=1,8, se Figur 

10. I tilslutning til strandkanten forekommer korte lokale glideflater, som er helt drenerende, med en laveste 

sikkerhetsfaktor på ca F=1,3. Utbredelsen på disse glidflatene er ca. 20 m.  
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Figur 10: Kombinert analyse for skråning mot Storelva, Seksjon A 
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12.4.2 Profil B - Stabilitet i forbindelse med anleggelse av byggegrop 

Stabiliteten i forbindelse med byggegropen er analysert  i en seksjon, profil B. Antatt maksimalt gravenivå er 

på kote +86,5. Avstand mellom eksisterende skolebygning og ny planlagt bygning er satt til minimum 23 m. 

Det er per i dag anlagt en betongplate/ rist på ca. 5 meter ved hovedinngangen. I tillegg til nødvendig 

avstand fra hovedinngangen så skal det settes av plass til areal for passasje for uttrykningskjøretøy 

(brannbil).  

   

 

Figur 11: Fremtidig bygg A og B og tilhørende svart omriss for parkeringskjeller, med grønt omriss for utbredelse av 

byggegrop 
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Alternativ 1: Byggegropen kan utføres som vist i Figur 12 under, for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. En 

avlastningsgrøft på 5 m utføres med en avstand på 7 m fra eksisterende bygning og med en helning på 1:1 

opp til eksisterende terrengnivå. Deretter installeres et L-støtte og en skråning med skråningshelning 1:2 

anlegges fra L-støtten og ned til bunn av byggegropen. Tillfredsstillende stabilitet, dvs. F≥1,4, vil dermed 

oppnås.  

 

Figur 12: Kombinert analyse for stabilitet mot byggegrop, Profil B 

 

 

Alternativ 2: Alternativt kan skråningen anlegges fra terrengnivå og med skråningshelning 1:2 og ned til 

bunn av byggegropen. Tillfredsstillende stabilitet, dvs. F≥1,4, vil også da oppnås. Det bør settes av ca. 1 

meter for plass til avvisningsgjerde på topp av skråning. Med en høydeforskjell på 8 m tilsvarer dette en 

avstand på 16 m avstand. I tillegg kommer 1 m som må settes av til gjerde på toppen av skråningen, plass 

for adkomstvei, og avstand på rist/ anretning ved hovedinngangen på eksisterende høgskolebygg, og ev. 

tillegg for arbeidsplass fra bunn av skråning til bunnplaten i byggegropen. 
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12.4.3 Profil C – Stabilitet fra Bredalsveien 

Stabiliteten fra Bredalsveien og ned mot anleggsområdet er analysert for både eksisterende situasjon samt 

for midlertidig situasjon, dvs for byggefasen. For eksisterende situasjon er sikkerhetsfaktoren for glideflaten 

med lavest sikkerhet ca. Fc=2,2 og ca Fkomb=1,6 for udrenert resp. kombinert analyse, se Figur 13. 

 

Figur 13: Kombinert analyse for skråning fra Bredalsveien, Profil C 

 

Under byggefasen er sikkerhetsfaktoren for glideflaten med lavest sikkerhet ca Fc=1,7 og Fkomb=1,3, se Figur 

14 samt VEDLEGG 1. Stabiliteten anses å være tillfredsstillende under anleggsfasen da det er den drenerte 

skjærfastheten som er dimensjonerende for disse. Da dette bruddet er å anse som seigt dilatant som dannes 

under lang tid. Et slikt brudd anses ikke som representativt i denne sammenhengende begrensede 

tidsperiode som byggegropen står åpen til fullt dyp, før bunnplaten støpes.  
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Figur 14: Udrenert analyse for skråning fra Bredalsveien mot byggegrop under byggefasen, Profil C 

 

12.5 Erosjon og erosjonsfare 
Helningsvinkelen ned til elvefoten ved Storelva fra terrengtopp er beregnet til ca. 30 grader. Det er ved 

grunnundersøkelsene registrert  meget fast lagret leire over fast tykt dekke med morene i samtlige 

sonderinger på området.  Morenelaget er registrert  ca. 0,2 meter over NVEs beregning av nivå for 200 

årsflom, se flomsonekart VEDLEGG 2. Erosjon i bunn av skråning vil sannsynligvis derfor være begrenset, 

og ha begrenset påvirkning på forholdene innenfor skråningstoppen.  

Elveprofilene i rapport fra NGI viser bortimot ingen erosjon på østre del av eiendommen, men noe erosjon i 

vestre del og økende fra naboeiendommen og videre vestover. I tillegg viser bunnprofil fra NVE sin rapport 

fra 1998 at senkning i elvebunn i hovedsak starter ved naboeiendommen 37/145. Samtidig ble det registrert 

mye grove masser i elvefoten på vestre del av eiendommen, og man kan anta at erosjon her vil være av 

begrenset karakter. Dette betyr at man i hovedsak kan ta hensyn til overflatestabilitet, og stabilitet knyttet til 

grunne glidninger.  

I rapport ”Erosjonssikring mot Storelva ved Bredalsveien, Hønefoss” NVE Region Sør datert 12.02.99 
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påpekes det at eventuelle endringer i strømningsforholdene som følge av utførte sikringstiltak er begrenset til 

den erosjonssikrede strekningen og ikke vil medføre erosjonsutvikling andre steder, og det spesifiseres at 

tiltaket ikke påvirker erosjonsforholdene oppstrøms for tiltaket.  

I ht utførte stabilitetsberegninger (kap. 11.1) kan utbygging utføres fra en avstand på ca. 20 m fra 

skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i 

skråningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen, 

anbefales det å sette inn en ekstra byggeavstand på 5 m fra skråningskant, dvs avstand på totalt 25 m. 

Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 m fra skråningstopp bør stabiliserende tiltak vurderes.  

13.0 FUNDAMENTERING 
 

Det er planlagt parkeringskjeller i to nivåer, der studentblokkene bruker kjeller som fundament. Kjelleren er i 

sin helhet planlagt direktefundamentert  som heldekkende støpt betongplate. Dersom bygget plasseres i 

tilstrekkelig avstand fra eksisterende høgskolebygning i vest og skråning mot Bredalsveien 24 i syd, vil 

byggegropen kunne anlegges med naturlige skråninger som vist i stabilitetsanalysene i kap. 11.4. 

Grunnnen består av meget fast leire, men siden verdiene varierer en del er det foretatt et noe konservativt 

parametervalg. Da vestre del av bygget har en beliggenhet høyere i terrenget, så er det regnet med en 

dybde på 4 meter og en karakteristisk skjærfasthet på 80 kPa og grunnvannsnivå på 2 meter under terreng. 

Dimensjonerende grunntrykk blir med dette på 350 kPa.  

Det forventes at størrelsen på setningene vil være meget begrenset. Ved et grunntrykk på 100kPa, som 

tilsvarer ca. 20 -30 kPa jevnt utbredd last, så vil man grunnet avlastning på 5-6 mikke ha noe 

konsolideringssetninger. Forventede setninger/deformasjon vurderes til ca. 1-2 cm relativt bunn byggegrop i 

tillegg til bunnoppressing. Bunnoppressingen vurderes overslagsmessig å være i størrelsesordenen ca. 5 

cm. 

Bygget/ parkeringskjelleren utføres som en tett konstruksjon opp til ca. kote +89,3, der det plasseres 

drenering som vist i Figur 15 med følgende forutsetninger: 

 Terrenghøyde på vestre og nordre del av bygningen ligger på ca. kote +90. 

 Eksisterende ledninger (overvann og avløp) ligger på ca. kote +89-90 

 Kjeller i eksisterende byggning med underkant fundamentering/ drenering ligger på ca. kote +92.  

Med planlagt drenering på kote +89,3 vil forventet grunnvannsenkning være i størrelsesorden på maksimalt 

1 meter. Med bakgrunn av at det er overkonsolidert leire vil tilskuddsbelastningen og dermed risiko for 

setninger  på eksisterende høgskolebygning være minimal. 
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Figur 15: Profil tegning med prinsippskisse som viser vanntett konstruksjon til kote +89,2 med drenert kjeller over.

Selv om grunnnen består av fast lagret leire/silt vil den kunne miste mye av sin fasthet ved omrøring og
kontakt med vann. Grunnen bør derfor ikke trafikkeres av tunge maskiner uten at det etableres anleggsveier
med knust stein på fiberduk. Det bør settes inn tiltak for drenering av vann i byggegrop.

GOLDER ASSOCIATES AS
Drammen/ Gøteborg, 22.05.2015

May-Britt Sæter Ola Skepp
fagansvarlig geoteknikk kvalitetssikring
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Name: Let (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 21 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 100 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1 

Name: Le1 (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 80 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1 

Name: Le2 (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 80 kPa
Cu-Rate of Change: 4 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1 

Name: Fr 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

*

Current conditions

DESCRIPTION

Analysis type:    Total safety
Analysis method:    Morgenstern-Price (optimization: No)
GW & PWP conditions:    Piezometric Line
Slip surface:    Grid and Radius, Left to Right
Last saved:    2015-05-04;  14:25:59

Traffic load
  10 kPa

Building
 10 kPa
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Veidekke

OBJECT

Stability from Bredalsveien

SCALE
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Let (cu)

Le1 (cu)

Le2 (cu)

Fr

2,21

1:500

Name: Fr 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

Name: Let (cu) 
Model: Undrained (Phi=0) 
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 100 kPa

Name: Le1 (cu) 
Model: Undrained (Phi=0) 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 80 kPa

Name: Le2 (cu) 
Model: S=f(depth) 
Unit Weight: 20 kN/m³
C-Top of Layer: 80 kPa
C-Rate of Change: 4 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa

*

Current conditions

DESCRIPTION

Analysis type:    Total safety
Analysis method:    Morgenstern-Price (optimization: No)
GW & PWP conditions:    Piezometric Line
Slip surface:    Grid and Radius, Left to Right
Last saved:    2015-05-04;  14:25:59

Traffic load
  10 kPa

Building
 10 kPa
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Veidekke

OBJECT

Stability from Bredalsveien

SCALE
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1:500

Name: Let (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 21 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 100 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1 

Name: Le1 (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 80 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1 

Name: Le2 (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 80 kPa
Cu-Rate of Change: 4 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1 

Name: Fr 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

*

Construction phase

DESCRIPTION

Analysis type:    Total safety
Analysis method:    Morgenstern-Price (optimization: No)
GW & PWP conditions:    Piezometric Line
Slip surface:    Grid and Radius, Left to Right
Last saved:    2015-05-04;  14:24:59

Traffic load
  10 kPa

Building
 10 kPa
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Combined analysis
ANALYSIS

Veidekke

OBJECT

Stability from Bredalsveien

SCALE

PROJECT

CLIENT

Campus Ringerike
PROJECT NO.

1529779

MATERIAL AND SOIL PARAMETERS

ANALYSIS DATA

1:1,5

New building
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Let (cu)

Le1 (cu)

Le2 (cu)

Fr

1,7

1:500

Name: Fr 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

Name: Let (cu) 
Model: Undrained (Phi=0) 
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 100 kPa

Name: Le1 (cu) 
Model: Undrained (Phi=0) 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 80 kPa

Name: Le2 (cu) 
Model: S=f(depth) 
Unit Weight: 20 kN/m³
C-Top of Layer: 80 kPa
C-Rate of Change: 4 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa

*

Construction phase

DESCRIPTION

Analysis type:    Total safety
Analysis method:    Morgenstern-Price (optimization: No)
GW & PWP conditions:    Piezometric Line
Slip surface:    Grid and Radius, Left to Right
Last saved:    2015-05-04;  14:24:59

Traffic load
  10 kPa

Building
 10 kPa
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VEDLEGG 1  

Stabilitetsberegninger 
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VEDLEGG 2 

Flomsonekart. Prosjekt: Hønefoss datert 23.12.2003, NVE 
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Vår dato: 15.01.2015
Vår referanse: 2011/5031
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 191/14

Saksbehandler: Britt Falmår

Innvalgstelefon: 32 26 66 46

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerikekommune
Postboks123Sentrum
3502Hønefoss

Ringerike kommune - Kunnskapspark Ringerike - plan 366- uttalelsetil
forslag til reguleringsplan

Vi visertil brevav 2. desember2014.

Fylkesmannenhari brevav 12.mars2012uttalt segtil varselomoppstartog forslaget il
planprogram.

Miljømessigeforhold:

Siktemåletmedplanforslageter å leggetil rettefor utvikling avområdetfor Høgskolentil et
campusområdemedhøykvalitet.Forslagetåpnerfor utbyggingavundervisningslokaler,
studentboligeroghøgskoletilknyttetnæring.Videreskaldettilretteleggesfor etsentralttorg,
bedreadkomstløsningerog tilgjengelighettil sentrum.

Fylkesmannenharvedvarselomplanoppstartbedtomat detleggesvekt pågrøntstrukturog
tilgjengelighettil friluftsområder.PlanforslagetsikrerarealenelangsStorelvasomendel av
grøntstrukturen,ogdeter ogsåinnregulertgrøntdragog turveieri planområdet.Videreåpner
forslagetfor enmulig etableringav gangbrofra høgskolenoverStorelvatil Schjongslunden.
Dettevil ogsågi bedretilgangtil rekreasjonsområderog bidratil enkanalisering av ferdselen.

Sørfor Storelvaer detinnregulertnaturområdermedbestemmelseromivaretakelseav
biologiskmangfold.Deter utarbeidetenfagrapportom naturmiljøeti planområdetderdet
redegjøresfor naturtyper,vegetasjon,fugl ogannetdyreliv. Rapportenkonkluderermedat
planforslagetsamletvil få enliten negativkonsekvensfor naturmiljø,noesomprimært
begrunnesmedenny gangbruoverelva.For spurvehaukvil konsekvensenkunnebli middels
negativ.Fylkesmannenvisertil fagrapportenog anseratkunnskapsgrunnlageter tilfreds-
stillende.Vi savnerlikevel ennærmerekonkretiseringav hvordandemiljørettslige
prinsippenei §§ 8-12 i naturmangfoldlovener vurdertog fulgt opp.

Storelvaharverdi for storørretenfra Tyrifjordenog for elvemusling.Det er derforpositivt at
vannarealeneer foreslåttregulerttil naturområdei sjøogvassdrag.I etområdeåpnes detfor
etablering av enbru for gåendeog syklende.Fylkesmannenberomatdetinnarbeides
reguleringsbestemmelsersomfastsetterat utformingenavbruaskalvektleggehensynetnatur-
mangfoldbådei og langselva.Detmåvelgesløsningerutenellermedfærrestmulig
fundamenteri elva, og konstruksjonersomkankommei konflikt medfugletrekklangselva
børunngås.Videremålandkarenetrekkestilbakefra elvekantenfor å ivaretafunksjonensom
enøkologiskkorridor og gi mulighetfor ferdsellangselva.Vi visertil nasjonaleføringerfor
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vassdrag i St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, 
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging og § 1-8 i plan- og bygningsloven. 
 
Vi gjør oppmerksom på at eventuelle brufundamenter i Storelva vil kreve tillatelse fra 
Fylkesmannen etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, fastsatt med hjemmel i lov 15. mai 
1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk. Eventuell omlegging av bekkeløp, som regulerings-
bestemmelsene åpner for, vil også kunne behandles etter denne forskriften. 
 
Det er redegjort for landskapsmessige forhold og virkninger av en utbygging i tråd med 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og Den europeiske 
landskapskonvensjonen. Konklusjonen er at planen ikke innebærer store landskapsmessige 
endringer og at ny bebyggelse ikke vil gi silhuettvirkning i landskapsbildet.  
 
Det er antydet etablering av inntil 250 studenthybler i området. Fylkesmannen har tidligere 
vist til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser der det stilles krav om  
tilstrekkelige lekearealer. Selv om behovet vil være mindre for studenthybler enn for vanlige 
leiligheter, vil vi be om at det gjennom bestemmelsene fastsettes et minimumskrav til 
innarbeiding av lekeplasser ved etablering av nye boliger. Det bør som et minimum etableres 
sandlekeplasser i tilknytning til nye hybler/boliger i kombinerte formål eller ved tettere 
utbygging i boligområder. Det kan også stilles krav om opparbeidelse av et mindre lekeareal 
på torget og aktivitetsområde for noe større barn i friområde. 
 
I planbeskrivelsen og konsekvensutredningen er det vist til at en ny kryssløsning vil gi 
tryggere skolevei og bedre gangforbindelse mellom bussholdeplassene og høgskolen. 
Områdene vil også bli knyttet bedre til sentrum. Dette vil kunne bidra til å begrense transport-
behovet i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplan-
legging, fastsatt 26. september 2014. 
 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. I forslaget til regulerings-
bestemmelser står det at all ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilrettelegges for 
vannbåren varme. Fylkesmannen har tidligere vist til nasjonale føringer for miljøvennlige 
energiløsninger og presisert at det er planen som iverksetter tilknytningsplikten til fjern-
varmenettet. Vi ber derfor om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Vi viser til Kommunal- og  
moderniseringsdepartementets veileder til kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for 
fjernvarme av 14. oktober 2014.  
 
Støyutredningen viser at planlagt situasjon gir små endringer fra dagens støysoner. Flere 
bolighus ligger allerede i gul og rød støysone. I forslaget til bestemmelser står det at 
Miljøverndepartementets skriv T-1442 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller 
retningslinjer gjøres gjeldende for byggeområder i planen. Fylkesmannen viser til Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 som 
gjeldende retningslinje. Vi anbefaler at bestemmelsen konkretiseres slik at den fastsetter at ny 
støyømfintlig bebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer skal sikres støyforhold i tråd 
med grenseverdiene i tabell 3 i retningslinjen T-1442/2012. For øvrig er det i bestemmelsene 
stilt krav om støyfaglige utredninger ved søknad om tillatelse og at nødvendige støytiltak skal 
være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse.  
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Rapporten om luftforurensning konkluderer med at verdiene for svevestøv og trolig også 
nitrogendioksid ligger godt under anbefalte grenseverdier i departementets retningslinje for 
lokal luftforurensing T-1520.  
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
  
Det framgår at det aktuelle arealet er satt av til ulike byggeformål og til friområde i gjeldende 
kommuneplan. 
 
Vi kan ikke se at planforslaget kommer i vesentlig konflikt med landbruksinteresser av 
nasjonale eller regional karakter. 
 
Vi ber om at det legges opp til miljøvennlig oppvarming av bygg og anlegg gjennom bygging 
av vannbåren varme. Denne må gjerne varmes opp med miljøvennlig bioenergi. Mest mulig 
bruk av tre som byggemateriale vil også være klimamessig gunstig. Det er blant annet gode 
erfaringer med bygging av studentboliger i massivtre fra blant annet Ås kommune. 
  
  
Etter fullmakt 
 
 
Bente Nyegaard Fjell 
avdelingsdirektør  Britt Falmår 

 
  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Saksbehandler miljøvernavdelingen: Lise Økland 
Saksbehandler landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 Arendal 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kunnskapspark Ringerike - områderegulering - høring og offentlig 

ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til oversendelse datert 2.12.2014 angående høring og offentlig ettersyn av 
områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike. Høringsfristen er satt til 20.1.2015.

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Inne i planområdet er det registrert en automatisk fredet fangstlokalitet. Dette kulturminnet ligger i et 
område avsatt til grøntstruktur. Vi mener at dette arealformålet er forenelig med vern av kulturminnet 
og vi ber derfor om at kulturminnet og dets sikringssone legges inn på plankartet og underlegges en 
hensynssone. Her er det hensynssone d, jmf. Plan og bygningslovens § 12-6, sone for båndlegging etter 
særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d, må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger 
automatisk fredet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller 
andre tiltak innenfor disse sonene uten tillatelse fra kulturvernmyndighetene".

Saksbehandler automatisk fredete kulturminner: Lars Hovland, tlf. 32808664, e-post: 
lars.hovland@bfk.no

Nyere tids kulturminner
Vi kjenner ikke til verneverdige bygninger eller andre nyere tids kulturminner innenfor området, og har 
følgelig ingen merknader til planen.

Saksbehandler nyere tids kulturminner: Jørn Jensen, tlf. 32 80 86 69, e-post: jorn-jensen@bfk.no

Ringerike kommune
Att. Lars Torstensen Lindstøl
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 20.01.2015 Vår referanse: 2011/3067-16 Vår saksbehandler:
Deres dato: 02.12.2014 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
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wardse - R¡nssikê kunnskapsperk

Statens vegvesen

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Postad resse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Saksbehandler/innvalgsnr:

Ame Tovslid - 32214332

Telefon: 02030
Telefaks: 37 01 98 01

firmapost-sor@vegvesen no

Vår referanse:

20lL/116267-024

Kontoradresse

Tollbugata 2

3044 DRAMMEN

Kunnskapspark Ringerike - områderegulering 366 - offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttalelse ovennevnte forslag til reguleringsplan.

Planforslagetberører del av fylkesveg, Fv. 35, Osloveien. På grunn av en feil har vi ikke
mottatt planforslaget i rett tid, og vi har derfor muntlig fätt utsatt füst ut uke 5. Vi viser for
øvngtil møte med HBV den 2I.01.2015 hvor blant andre også kommunen deltok.

Vi kan bare finne at det er lagt ut ett plankart (det med lysregulert X-kryss) til offentlig
ettersyn, men registrerer at kommunen også ønsker vurdert rundkjøring selv om denne kun
foreligger som skisse i trafikkanalysen. Begge alternativene f erner dagens undergang for
fotgj engere o g syklister.

Hva arbeidet med KVU (konseptvalgutredning) Hønefoss vil medføre av behov for videre
utvikling av fylkesvegen og trafikksystemet i byen er ikke avklart. Vi mener det kan være

uheldig å begrense utviklingen av vegen og kryssmulighetene for mye før det er tatt nærrnere

beslutninger i dette arbeidet.

Statens vegvesen mener det er flere vesentlige mangler ved trafikkanalysen som følger
planmaterialet, og det er dessuten ikke samsvar mellom forutsetninger i analysen og
reguleringsbestemmelsene til planen.

Blant annet kan nevnes: Analysen påpeker at dagens kryss har mange ulykker, mens vi kun
har registrert 4 ulykker siden 2009; to med biler, en MC, og en sykkelulykke - alle med
dettere personskade>. Det er ikke tatt hensyn til utbygging av Hvervenmoen eller
Krakstadmarka, noe som potensielt vil gi mer trafikk i krysset enn beregnet. Generell
trafikkvekst er beregnet fram til2026 som ansees som et minimum (10 år fra2016). Det er
noe uklart om krysset er beregnet med egne faser for fotgjengere, eller om fotgjengerne må gå

samtidig med svingebevegelser forkjøretøyer - noe som kan skape farlige situasjoner.
Trahkkanalysen forutsetter inntil 5000 m2 forretning/kontor og 5000 m2 kontor på områdene

for de kombinerte formålene, uten at vi kan finne disse begrensningene i bestemmelsene til
planen. Det er heller ingen bestemmelser som sikrer at det kun er høyskolerelaterte
forretnings- eller kontorformål som kan etableres på området.

Deres referanse:

lgt t14

Vår dato:

22.0r.2015

Fakturaad resse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

981 5 Vadsø

Telefon:

Telefaks:

Org.nr:971032081
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Vi forutsetter at det er <<m2 BRA) som er angitt. Trafikkanalysen angir to byggetrinn;
trinn I: BOPl 11000 m2lBKB5 4500 m2

trinn II: BOPI 15000 m2lBKB5 12000 -' lbolig+kontor)/BKB1-4 5000 m2 (kontor+ forretn.)
Disse trinnene ikke er nevnt i bestemmelsene. For BOPl tillater bestemmelsene inntil 20000

2m', noe som er mer enn det trafikkanalysen beregner.

Vi mener det er uheldig at eksisterende planskilt kryssing for fotgjengere i undergang fiernes,
selv om denne ikke tilfredsstiller stigning for universell utforming. Dette både fordi krysset
gir bedre awikling for biler dersom en slipper egne faser for fotgjengere i krysset, og fordi
undergang gir en tryggere kryssing av fylkesvegen. Ved en ny løsning med undergangbør
sti gningsforholdene bedres.
Langs området BKB2 er det foreslått fortau langs fylkesvegen. Her er det ikke lagt opp til
kryssing av fylkesvegen og fortau bør endres til gangveg med rabatt langs kjørebanen. Det
bør være minst 3,0 m utenfor kant gangbane til grøftlsnøopplag/skilt m.v. langs hele
fylkesvegen. Byggegrensene i krysset bør videre trekkes noe lenger unna i kryssområdet.

Byggetrinn I, med ombygging av høyskole og bygging av de første studentboligene, er påpekt
å ikke skulle gi noen trafikkøkning i dagens kryss Fv. 35 x Bredalsveien. Ut fra møtet
2I.01.2015 har vi forstått at det selv om det ikke settes direkte rekkefølgebestemmelser til
byggetrinn I, ønsker utbygger likevel å se på kostnader og finansieringsplan for
gjennomføring av den kryssløsningen som måtte bli regulert fram mot plangodkjenningen.

Vi har følgende anbefalinger for videre arbeid:
- Det bør iwtgäplanskilt kryssing av fylkesvegen for fotgjengere og syklister, i alle fall

dersom løsningen med rundkjøring videreføres anser vi dette som nødvendig.
- Skissen med rundkjøring viser en løsning som er uheldig, sideforskjøvet i forhold til

fylkesvegens senterlinje og med trafikkfarlig kryssing for fotgjengere.
- Fortau bør endres til gangveg langs BKB2.
- Vi ønsker generelt minst 3,0 m utenfor kant gangbane til (annen veggrunn> og at

byggegrensene trekkes noe lenger unna krysset.
- Det bør framgà at det kun er høyskolerelaterte forretnings- og kontorvirksomheter som

tillates innenfor de kombinerte formålene.
- Tillatt bygningsmasse i de kombinerte formålene bør i bestemmelsene begrenses til

5000 m2 BRA kontor og 5000 -t BRA fonetning/ kontor, i samsvar med
trafikkanalysen.

- Det bør være rekkefølgebestemmelser som forutsetter at atkomst med nytt kryss er
etablert før kombinert bebyggelse BKBl - 4kan tas i bruk ogleller byggetrinn II på
BOPl/ BFSl_3.

- Eiendommen nærmest krysset Fv.35 x Bredalsveien bør vurderes innløst og fiernet før
byggetrinn I (høyskole/studentboliger), for å fa noe bedre forhold for fotgjengerne
samt frisikt i dagens kryss (boligen der må i alle fall {emes i den framtidige
kryssløsningen).



J

Vi viser til ovennevnte forhold som vi ber kommunen ta hensyn til i det videre arbeidet med
planen. Alternativ med rundkjønnger ikke fremmet som noe fullstendig planalternativ, og
dersom kommunen velger å gå videre med det må vi forutsette ny uttalelse fra Statens

vegvesen.

Vegavdeling Buskerud
Med

jan Håkonsen

seksjonsleder

Kopi: postfrnbu@fylkesmannen.no
postmottak@bfk.no
Statsbygg v/Kristin Dale Selvig, Pb 8106 dep., 0032 Oslo

o.



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no]; Ann 

Kristin Steinbakken [Ann.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.12.2014 11:06:03 

Emne: VS: Merknad til planarbeid: Kunnskapspark Ringerike - Lag Rundkjøring !!! 

Vedlegg:  

 
 
Med vennlig hilsen  
postmottak@ringerike.kommune.no 
 

Fra: Anita og Elling Hella Voje Heieren [mailto:evoje@online.no]  
Sendt: 29. november 2014 13:00 
Til: postmottak 
Kopi: pal.mannsverk@ringblad.no 
Emne: Merknad til planarbeid: Kunnskapspark Ringerike - Lag Rundkjøring !!! 

 
Ref. 0605_366 områderegulering for KUNNSKAPSPARKEN RINGERIKE 
 
Utdrag -  Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 2.7.2014 på side 75 
 
Rundkjøring  
- Løsningen harmonerer ikke med visjonen for Campus – grønn, tilgjengelig, ikke bilbasert campus  
- Løsningen er arealkrevende, beslaglegger mye areal  
- Bilbasert løsning, ikke i tråd med overordnet politikk og KVU-arbeidet som pågår  
- Dårlig løsning for gående og syklende, lange gangbaner  
- Medfører riving av 2 hus  
- Mindre utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90)  
+ Bedre kapasitet og trafikkavvikling.  
+ Mer robust for fremtidig trafikkøkning (utvikling i strid med politikken)  
- Lite urbant, visuelt dominerende, gir signaler om en bilbasert by  
 
X-kryss  
+ Kapasiteten i X-krysset blir bedre enn i dag, men mindre enn ved rundkjøring  
+ Mer i tråd med overordnet politikk  
+ Mer i tråd med visjonen for området  
+ Mindre arealkrevende  
- Medfører riving av 2 hus  
+ Bedre arealutnyttelse på østsiden av Osloveien  
+ Mer utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90)  
- (Du kan ikke som i en rundkjøring snu og kjøre tilbake)  
+ Passer bedre i en urban setting. Bedre bymessig tilpasning  
+ Kortere gangbaner for gående og syklende  
 
Arealbruk er studert ved henholdsvis rundkjøring og X-kryss. Tidlige skisser til plankart viser at rundkjøring ikke bare tar 
mer areal men også gir dårligere arrondering av tilgrensende arealer enn X-kryss. 
 
Merknad: 



Når jeg leser dette og ser på tilhørende tegninger i samme dokument blir jeg overrasket både av 
usakligheten i argumentasjon og tegningsgrunnlagets tydelige bearbeiding for å underbygge utføreren av 
dokumentasjonens intensjon: 
 
Lyskryss punktum 
 
Min argumentasjon: 

Rundkjøringen er tegnet ca fem meter for stor i diameter for å få på plass en altfor stor Øy 
Reduser øyen til ca 5 m og lag denne i brostein nedfelt UTEN kanter. 2 meter av Senteret 
beplantes! 
Trekk hele rundkjøringen 5 m vestover og litt sydover (ca 2 meter utover dagens veier) 
Behold undergangen ved å forlenge østenden ca 5 meter som da vris ca 3 meter nordover 

 
Tilsvarende argumentasjonen blir da: 
Rundkjøring; 
+ Harmoniserer med Campus som Tilgjengelig og grønn. 
+ Løsningen er mindre arealkrevende (det er kun basert på vrangskap å tegne en rundkjøring som mer 
arealkrevende) 
+ Ikke bilbasert (i alle fall ikke mer enn lyskryss !!!!) 
+ God løsning for gående og syklende med undergang som er mye mindre farlig enn passering på 
bilplan!!! 
+ Noe av kommunens grunn blir brukt til noe fornuftig 
++ Uovertruffen kapasitet for TRAFIKKAVVIKLING 
(underlig at det ikke legges mer vekt på når så mye energi brukes på å planlegge tuneller under byen for 
å få til nettopp trafikkavvikling) 
++ Urbant og fremtidsrettet både pga kapasitet og visjoner om fjerning av ALLE lyskryss som er en 
anakronisme. 
- Riving av to hus som gis klekkelig erstatning !! 
 
Lyskryss (også kalt X-Kryss for å virkelig være misvisende for ukyndige politikere): 

-          Kapasiteten blir mindre enn i dag da det blir fire trafikkretninger å lage intervaller for !!! 
(det er skremmende å se at forføreren her argumenterer for at det blir bedre !!) 

-          Mer i tråd med «min» politikk (hvem er dette ??) Fylket lager masse flotte runkjøringer alle 
andre steder enn i Hønefoss 

-          Ikke i tråd med visjon for Hønefoss som allerede er overlesset med 9 lyskryss på under 2km 
+    Kanskje litt mindre arealkrevende hvis utbygger ønsker det slik 
+    Kommunen kan få lov til å ha mer grunn å forvalte (for det er de jo så flinke til, se på Sokna skole) 
-          Passer ikke i en urban setting!! Dårligere bymessig tilpasning (flere lyskryss hindrer 

trafikkavkiling og mefører behov andre tiltak) 
-          Riving av to hus som gis klekkelig erstatning !! 

 
Ser at det fortsetter med usaklig argumentering når det gjelder arondering som er en følgefeil av 
størelsen på rundkjøringen. 
 
For å si det litt enkelt så er faktisk «forføreren» alltid i stand til å finne dårlige løsninger for 
rundkjøringer. 
I over tredve år har vi fått høre «bare justere litt på intervallene så blir det så fint så» og så er det like 
galt. 



Fjern alle lyskryss. Erstatt med mindre/tilpassede rundkjøringer uten høye kanter i midten. 
Trekk fotgjenger overganger lenger unna og lag dem opphevede. 
Lag rekkverk som leder fotgjengerne til overgangene (som alltid er opphevede). 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elling Hella Voje Heieren 
Benterudgata 10, 3511 Hønefoss 
Mobil +47 91327249 
Epost evoje@online.no 
 
 
 



Fra: Jan Erik Borgen [jborgen@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.12.2014 03:32:37 

Emne: Områdereguleringsplan 366 

Vedlegg:  

Hei. 
Mitt navn er Jan Erik Borgen. Jeg skriver på vegne av Johan og Randi Borgen, eiere av 
eiendom 38/26. 
Vi har innsigelser mot plasseringen av SKV 1 som vil ta urimelig mye av vår eiendom. Det er 
tross alt skolen / kunskapsparken som har naboeiendommen 38/44 og burde-og kan ta mer 
av belastningen. 
Jeg regner med at innkjøringen til denne eiendom samt resterende eiendommer i området 
skal knyttes til SKV1. Da må garasje og innkjøring flyttes/omgjøres likevel, og kan like gjerne 
flyttes til andre siden av huset.Dette frigjør arealet for vegen på siden mot vår eiendom. 
Dette har stor betydning for en fremtidig utnyttelse av vår eiendom. Jeg regner også med at 
det blir forlangt at vår eiendom også skal forandre innkjøring til SKV1, og trenger da mye av 
arealet for for ny gårdsplass/garasjer.Det er også med tanke på en deling av eiendommen da 
det er 2 hus på stedet. 
Vi har ett ønske om en befaring slik at dette kan sees skikkelig sammen med oss. 
MVH 
Jan-Erik Borgen.,for Johan og Randi Borgen 
Tlf.90860712 
  







Fra: Dag Henaug [dag@fhr.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Frederik Skarstein [frederik@fhr.no] 

Sendt: 19.01.2015 14:19:15 

Emne: Områdereguleringsplan 366, Kunnskapspark Ringerike 

Vedlegg:  

Vi har ved flere  anledninger gitt uttrykk for at det vil være bra om plangrensen trekkes høyere opp i 
lia/skråningen bak skolebygningen. På dette arealet vil det være mulig å bygge f.eks. studentboliger, eller 
en kan se for seg annen type utbygning. 
 
 
 
For Krakstadmarka AS 
 
Dag Henaug 
Daglig leder 
 
 
 
 



Fjelldal Eiendom AS 
Storgaten 15 
3510 Hønefoss 
 
 
Ringerike Kommune 
Areal- og byplankontoret  
PB 123, Sentrum 
3502 Hønefoss  
           Hønefoss 20.01.2015 
 
 
 
 
 
 

Merknad til planarbeid for PLN 366 Kunnskapspark Ringerike. Deres ref. 14/1488-6 
 
Fjelldal Eiendom AS er eier av eiendommene 38/67 og 38/16 (Osloveien 36A og 36B)  
Eiendommene har frem til nå blitt brukt til kontor og verksted for bilberging. Fjelldal Eiendom AS er 
eiet av Fjelldal Bilutleie AS som har lisens på å drive Avis Bilutleie i Ringerike og store deler av 
Buskerud og Oppland. Vi ønsker i fremtiden å bruke disse eiendommene til vår bilutleievirksomhet. 
De bygningene som er på eiendommene i dag er i svært dårlig forfatning og vi ønsker å rive disse å 
sette opp et nytt næringsbygg med glassfasade mot Osloveien. Et nytt næringsbygg inneholdende 
kontorer og butikklokaler ønskes oppført over begge eiendommene.   
 
I plankart for områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike kommer det frem ved X- kryss 
løsning at innkjørsel til vår eiendom stenges fra Fylkesvei 35 Osloveien. I noen andre kartforslag med 
rundkjøring så er vår innkjørsel åpen. Det er svært viktig for utviklingen av eiendommene og utvikling 
av bedriften at ut og innkjøring fra Osloveien kan opprettholdes. 
 
Om innkjøringen stenges vil  dette hindre utviklingen av våre eiendommer og vi vil ikke kunne 
gjennomføre dagens planer om et nytt næringsbygg på eiendommene. Ved en innkjøring fra 
baksiden blir det svært vanskelig for våre kunder å finne frem til vår virksomhet. Man må da kjøre 
rundt et helt kvartal og inn på baksiden. Alle eiendommene i dette kvartalet er i en utviklingsfase 
hvor man regner med å rive for å sette opp større bygninger noe som gjør vår adkomst ennå mer 
uoversiktlig. Våre kunder vil da oppleve det svært vanskelig å finne oss, og dette gjør at våre 
konkurrenter som i dag er på andre siden av Osloveien får et konkurransefortrinn.   
 
Ny vei på baksiden av eiendommene. Vei SKV1 og SV3  
SV3 er planlagt på deler av vår eiendom 38/16. Med et tap av eiendom på 311m2 til SKV1 og SV3 blir 
det lite igjen av denne eiendommen. I tillegg må SV3 forlenges til andre siden av tomten for å få vei 
frem til 38/67 da SV3 kun er tegnet frem til baksiden av dagens bygning. 
Denne veien hindrer også en utvikling av våre eiendommer.   
Ved å opprettholde innkjøring til 38/67 fra Osloveien vil vi kunne slå i sammen 38/67 og 38/16 til ett 
gårds og bruks nr. SV3 kan da evt. plasseres i gamle Bredalsvei.   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Asle Fjelldal  
Daglig leder 
Fjelldal Eiendom AS 



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltning 

Areal- og byplankontoret 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1488-13 1770/15 PLN 366  20.01.2015 

 

Uttalelse til forslag om områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 

 
Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettside 29.11.2014. 

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern  

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern støtter forslag til Kunnskapsparkens forslag til 

områdereguleringsplan omfattende avklaring av arealbruken for Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 

avdeling Hønefoss. Spesielt viktig er det å få etablert et trafikksikkert kryss i Osloveien med trygge 

framkommelighet for gående, syklende og med universell utforming. Kommuneoverlegen, miljørettet 

helsevern støtter forslag om å etablere universelt utformet gang- og sykkelveiforbindelse med bru over 

til Schjongslunden fra Kunnskapsparkens område.  

 

 

Saksdokumenter: 

Saksframlegg og saksprotokoll til formannskapet sak 191/14, 366 Områdereguleringsplan for 

kunnskapsparken Ringerike. 

Kunngjøringen på Ringerike kommunes internettside; Kunnskapsparken Ringerike – offentlig ettersyn 

av reguleringsplan, sist datert 29.11.2014. 

 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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