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Kommunedelplan Krakstadmarka 2.gangs behandling av planforslag  

 

Saksbehandler:  Lars Lindstøl Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 14/2576    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

159/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar kommunedelplan for Krakstadmarka med landbruksområdene innenfor 

felt BF_F8, B_F9 og BF_12 som det hefter innsigelse ved. Konsekvensen av dette 

medfører mekling. Øvrige deler av kommunedelplanen med tilhørende plankart og 

bestemmelser fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. 

 

2. De deler av kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, som overlappes av ny 

kommunedelplan oppheves.  

 

Sammendrag 

Hensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for en tett boligbebyggelse med 

tilhørende servicefunksjoner nært Hønefoss sentrum. Planen fremmes som en 

kommunedelplan hvor det kreves videre detaljreguleringer for hvert enkelt boligområde som 

ønskes igangsatt. Første del av det sørlige planområdet er allerede godkjent for utbygging i 

Tanberglia. Det planlegges gangbru over til sentrum for å prioritere myke trafikanter fremfor 

bilister. Det stilles videre krav om etablering av samlevei mellom den nordlige og sørlige 

delen av området, samt en ny veitrasé mot Lisletta (Fv241). 

 

Rådmannen kom ikke til enighet med Fylkesmannen i Buskerud om å inkludere om lag 44 

dekar med jordbruksareal for å bedre mulighetene for utbygging i den nordlige delen av 

området. Det foreslås derfor at kommunen går til mekling hos fylkesmannen på disse 

arealene. De viktigste temaene i høringsuttalelsene dreide seg om trafikk og støy, miljø, 

vassdragshensyn og jordvern. Planen hensyntar disse punktene med unntak av 

jordvernhensyn. 

 

Innledning 

Området Krakstadmarka ble i 1999 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen. 

Området ligger sentralt inntil Hønefoss sentrum bare skilt av Storelva som utgjør en naturlig 

barriere mot byen. Store deler av området ligger vestvendt med utsikt mot byen og med 

friluftsområder i umiddelbar nærhet. Området består av skogkledde ravinedaler og noen 

flatere partier med jord og skogbruksareal.   
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Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av potensielt 800 nye boliger, ca. 13 

daa offentlig eller privat tjenesteyting, samt mulighet for etablering av ca. 6 daa 

forretninger/bebyggelse som støtter opp under områdets behov for et mulig nærsenter. 

Krakstadmarka vil ha stor betydning for muligheten for å tilby sentrumsnære boliger i nær 

framtid når realisering av Ringeriksbane og ny E16 mot Oslo ventes å skape befolkningsvekst 

i regionen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet 21.04.2009, sak 44/09. Samtidig ble det vedtatt å sende forslag til 

planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogram ble fastsatt av formannskapet i møte 13.04.2012, sak 44/10.   

 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04.12.2012 sak 260/12.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling i lenke nederst. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

 Plankartet: Det foreslås gang- og sykkelbruforbindelse over til Schjongslunden i stedet 

for veibru. Det legges inn hensynssoner for å ivareta bekkedrag. Området for offentlig 

eller privat tjenesteyting er betydelig redusert til fordel for boliger og mulighet for 

forretning som støtter opp under områdets funksjon som nærsenter. Det er lagt inn 

byggegrense ut mot Storelva på 50 meter.  

 Bestemmelser: 

Det stilles rekkefølgekrav for områdene BOP_F2 og B_F2-6 om opparbeidelse av ny 

vei til Lisletta (FV 241), før det det gis brukstillatelse. De samme områdene kan ikke 

gis igangsettingstillatelse før bygging av ny E 16 mellom Sundvollen og Styggedalen 

er igangsatt. Rekkefølgekrav om opparbeidelse av vei/gangbru er justert noe forhold 

til boligområder som allerede var avklart i kommuneplanen.  

 Planbeskrivelsen er oppdatert iht. merknader fra Fylkesmannen i Buskerud og Statens 

vegvesen på flere områder. Dette gjelder spesielt i forhold til vei og jordvern.  

 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.12.2012 - 04.02.2013. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 18 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4.  

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. Etter 

dialog og ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsen nå 

trukket. 

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

Oppsummert gjaldt dette mangelfulle energiløsninger, støy, vassdragshensyn og jordvern. De 

tre førstnevnte ble løst med å justere bestemmelser og plankart i tråd med retningslinjene. Når 

det gjelder hensynet til jordvern har det vært dialog mellom partene i henhold til plan- og 

bygningsloven § 5-6 som ikke førte frem. Rådmannen velger likevel å legge saken fram for 

vedtak. Ved vedtak i tråd med innstilling fra rådmann vil det føre til mekling.  

 

Meklingsmøtet avholdes vanligvis hos Fylkesmannen i Buskerud og det er fylkesmannen selv 

som mekler. Det må innsendes anmodning om mekling og oversendes tilstrekkelig 

materiale/dokumenter til at prosess, konfliktgrunnlag og vurderinger kommer frem. Dersom 

mekling ikke fører fram vil planforslag med innsigelse oversendes Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for sluttbehandling. Departementet vil avgjøre om planen tas til 

følge, endres eller oppheves.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommuneplanens arealdel fra 30.08.2007 (se planbeskrivelse s 

5). Planområdet er i kommuneplanen regulert til framtidig boligområde. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres planavklarte 

boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys gode og 

varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og pris. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde og 

offentlig område.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. Det hefter innsigelse til omdisponering av jordbruksarealer 

som ikke tidligere er avklart i kommuneplan. Dersom kommunen ikke imøtekommer 

innsigelsen ved å ta ut disse må planen sendes til mekling etter § 5-6. Dersom det oppnås 

enighet ved meklingen kan kommunestyret vedta planen. Kommunestyrets vedtak kan ikke 

påklages.  
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Hvis det ikke oppnås enighet sendes saken til departementet for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 

11-16.  

 

Etter plan og bygningslovens § 11-16 kan kommunen likevel vedta øvrige deler av 

kommuneplanen. Dette forutsetter at innsigelser som er fremmet til planforslaget er klart 

avgrenset og at vedtak således ikke vil berøre hensynene innsigelsene er ment å ivareta.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner.  

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Det finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen med Gråor-

heggeskog/flommarksskog som vurderes til å ha regional verdi.  

Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner finnes i de fleste bekkeravinene i både den 

nordlige og sørlige delen av planen og består av to ravinesystemer. Begge ravinesystemene 

vurderes å ha lokal verdi. Ravinedalen i sør er i senere tid avskoget og er ikke lenger ansett å 

ha stor verdi.  

 

På en ravinerygg langs bekken mellom Krakstad og Støa står en bestand av store, gamle 

osper. Området vurderes å ha lokal verdi. Ut over disse registreringene er det ifølge 

artsdatabanken ikke registrert rødlistearter eller truede arter i områder. Det er registrert 

livskraftige bestander av flere forskjellige sopp – og fuglearter.  Området består av viktige 

viltbiotoper og ligger inntil sentrale trekkveger for vilt som krysser Tanbergmoen.  

 

§ 9 – Føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig vurdert og det vil derfor ikke være 

aktuelt i dette tilfellet å benytte føre-var-prinsippet. Ytterligere vurderinger av 

naturmangfoldet må beskrives i detaljreguleringsplanene.  

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Det er satt av grøntdrag som skal sikre sammenheng mellom naturområder. Naturområder vil 

bli bevart som grønnstruktur tilbaketrukket fra boligområdene. Vilttrekk strekker seg i 

hovedsak i ytterkant av planområdet mot Tanbergmoen.  Planen har innregulert hensynssoner 

langs bekkedragene som skal begrense forringelse av vannkvalitet ut mot Storelva.  

 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse.  

Det anses at planen i tilstrekkelig grad hensyntar kjente naturverdier av regional og lokal 

verdi slik at paragrafen ikke ventes å komme til anvendelse. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker  

Bekkedragene skal så langt det lar seg gjøre holdes åpne. Det er stilt krav til utførelse ved 

lukking som skal sikre at vannkvaliteten på overflatevann til Storelva ikke forringes. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig over tid økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser i form av infrastruktur og muligens i form 

av sosiale tjenester. Kommunedelplanens § 5.1.7 sier at det skal søkes å inngå 

utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere. Hensikten er at utbyggere tar sine 

forholdsmessige andeler av felles samferdsels- og infrastrukturanlegg. 
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Jordbruk 

Rådmannen foreslår at jordbruksarealer på ca. 44 dekar som fylkesmannen har innsigelser til 

fortsatt skal være en del av planen. Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering 

skal det blant annet tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler 

(samfunnsgagn) som en omdisponering vil kunne gi. Områdene det er snakk om er i 

kommuneplanen avsatt til landbruks, natur og friluftsformål (LNF, vises som grønt i 

kommuneplankartet). Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal – og 

transportplanlegging, vedtatt 26.09.2014, kap 4.3 sier både at det er nødvendig å ta vare på 

god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. For ytterligere 

informasjon om jordbruksverdiene se planbeskrivelsens kap. 4.4.  

 

Hensynet til dyrka mark er tungt vektlagt i vurderinger av saker i Ringerike kommune. Etter 

at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 04.12.2012 har det blitt opparbeidet større 

nydyrkningsareal i kommunen. Hønefoss er i dag i en situasjon der samferdselsinvesteringer 

gjør det nødvendig å tilrettelegge for økt bosetting i fremtiden. I arbeidet med Krakstadmarka 

etter offentlig ettersyn ble det klart at infrastrukturinvesteringene vil bli så store at områdene 

som er foreslått tatt inn i planen kan være avgjørende for å få på plass infrastruktur som 

gangbro og dermed gjøre området til en sentrumsnær bydel med gode forbindelser for myke 

trafikanter.  

 

Grunnforhold 

Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI 2012 (se rapport i vedlegg 

5), viser at det ikke er registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse og at de flatere 

partiene er egnet for boligbygging men det må forventes at det kan være hengende grunnvann 

i massene og påregnes stabilitetstiltak langs elva.. Av rapporten fremgår at det i brattere 

områder der man ønsker terrassert bebyggelse må gjøres vurderinger om skredfare både 

ovenfor og nedenfor aktuelle tomter. Det vil også være viktig å studere elveprofiler for å se 

hvor bratt og dypt det er mot reguleringsområdet. Rapporten konkluderer med at en 

byggegrense på 20m fra skråningskant vil sikre at boliger blir tilstrekkelig sikret. Det 

anbefales ikke å legge ut boliger i skråninger som har naturlig rasvinkel.  

Grunnforholdene må vurderes nærmere i forbindelse med fastsettelsen av byggegrenser på 

detaljreguleringsnivå. NGI`s anbefaling om byggegrense på 20m fra skråningskant vil i 

tillegg til å sikre forsvarlige grunnforhold ved plassering av bygninger sikre at kanten mot 

skråning ikke bebygges og derved muliggjør attraktive grønne traseer langs utkanten av 

byggeområdene.  

Trafikkforhold 

Trafikkforholdene og planens konsekvenser trafikkmessig med belastning av kryss og veier er 

svært utfordrende. Terreng, høydeforskjeller og grunnforhold gir begrensede muligheter for 

etablering av nye atkomstveger til området. Området vil ved full utbygging også generere en 

betydelig mengde trafikk som sammen med vanlig framskriving av eksisterende trafikk gjør 

det nødvendig med omfattende tiltak på et i dag allerede overbelastet veinett.   

Trafikkrapportene viser prinsippløsninger for å forbedre de ulike adkomstene og hvilke 

løsninger som må utredes for å få til en helhetlig adkomstplan for Krakstadmarka.  

Det er i konsekvensutredning av veg og trafikk lagt opp til fire adkomstveier inn til 

Krakstadmarka: 

A: Adkomst fv. 163/Vesterngata 

B: Adkomst fv. 35 Ringeriksgata/Hønefoss sentrum (gangbru) 
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C: Adkomst fv. 35 Osloveien/ v Hvervenkastet 

D: Adkomst fv. 241 Lisletta 

Kortsiktige tiltak for bedret trafikkbilde er kryssløsninger og fartsreduserende tiltak i og rundt 

planområdet. Det er lagt opp til utbedring av Arnegårdsveien frem til planområdet Tanberglia 

og det vil her bli etablert gang/sykkelvei. Langsiktige tiltak er KVU for Ringerikspakka og 

overordnede trafikkløsninger i og rundt Hønefoss sentrum. 

 

Alternative løsninger 

Verdifulle jordbruksarealer som er klassifisert som svært god jordkvalitet og som 

Fylkesmannen i Buskerud hefter innsigelser ved, tas ut av kommunedelplanen. Arealene dette 

gjelder er innenfor gnr/bnr 96/1 og gnr/bnr 97/2 og er benevnt med feltnavn B_F8, B_F10 og 

BF_12 på til sammen ca. 44 dekar. Dersom kommunen går inn for å ta ut jordbruksarealene 

vil kommunedelplanen kunne egengodkjennes av kommunestyret uten mekling. 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

1. Landbruksområdene innenfor B_F8, B_F9 og BF_12 som det hefter innsigelse vedtas ut 

av kommunedelplanen. Kommunedelplan for Krakstadmarka med tilhørende plankart og 

bestemmelser vedtas.   

 

Bru mellom Schjongslunden og Krakstadmarka forslås som gangbru fordi kostnadene ved 

bilbru ble sett på som økonomisk urealistisk. Gang – og sykkelbru er i tråd med foretrukket 

løsning i KVU-en for Hønefoss (miljøalternativet) og prioritering av myke trafikanter.  

Det vil også være mulig å kreve bruøsning som tillater kollektiv og biltrafikk, som vil bedre 

tilgjengeligheten og kollektivtransporten til området. Dette vil bidra til økte kostnader til 

bygging, støyskjerming og føre til større belastning sentralt i Hønefoss. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Veibru over til Schjongslunden har blitt forkastet etter kostnadsvurderinger som konkluderte 

med at utbyggingen ikke ville kunne bære kostnadene. Endringer i markedet vil kunne endre 

denne situasjonen på sikt.   

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 4. 

 

Samlet vurdering 

Det har i forbindelse med offentlig ettersyn og behandling av planen vært sterke statlige 

sektorinteresser, som har bidratt til at mye tid er gått med før en endelig sluttbehandling av 

planen nå er mulig. Også kompleksiteten i grunnforholdene og usikkerhet knyttet til når 

utbyggere vil ha mulighet til å komme i gang med utbygging har gitt utfordringer. Både 

spørsmålet om veiløsninger, kapasitet på vegnettet, samt jordvernhensyn er tema som er 

utfordrende. Rekkefølgekravene som er innarbeidet i bestemmelsene legger premisser for 

opparbeidelse av infrastruktur i planområdet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at kommunen går til mekling på 

jordbruksarealene det foreligger innsigelse til og at øvrige deler av kommunedelplanen 

vedtas.  

 

Rådmannen anser planforslaget for å være godt bearbeidet og svarer ut problemstillingene iht. 

utredningsplikten etter planloven, jfr. pbl 12-12. 



  Sak 159/16 

 

 Side 8 av 9   

 

 

 

Vedlegg 

0. Oversiktskart med planavgrensning 

1. Forslag til plankart, 10.06.2016 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, 10.06.2016  

3. Planbeskrivelse, 10.06.2016 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

5. Rapport stabilitetsvurderinger NGI, 28.02.2012 

6. Trafikkutredning Cowi, 11.12.2013 

7. Trafikkutredning Cowi 11.03.2015 

8. Naturkartlegging, Solvang 2009 

9. Høringsuttalelser* 

a. Astrid og Arnfinn Lundem, 23.01.2013 

b. Kjell Baug, Per Strande og Øystein Frøyshov, 04.02.2013 

c. Anne Gro Tanberg, 30.01.2013 

d. John Skøien, 04.02.2013 

e. Petter Endrerud, m.fler 03.02.2013 

f. Statsbygg Region Sør, 01.02.2013 

g. Unn Teslo og Ingvar Ø Ness, 04.02.2013 

h. Tove Rolfsen og Ragnar Øye med flere, 03.02.2013 

i. Helle og Werner P Storskogen, 28.01.2013 

Offentlige myndigheter 

j. Buskerud Fylkeskommune, 25.01.2013 

k. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 31.01.2013 

l. Innsigelse fra Statens vegvesen, 07.02.2013 

Uttalelse fra kommunale råd og tjenesteområder, 

m. Råd for funksjonshemmede, 20.02.2013 

n. Trafikkrådet, 05.2.2013 

o. Miljørettet helsevern, 01.02.2013 

p. Teknisk tjeneste, 01.02.2013 

Uttalelse fra andre 

q. Hønefoss fjernvarme (Vardar), 17.10.2012 

 

10.Brev til Fylkesmannen i Buskerud med anmodning om å trekke innsigelse, 12.10.15 

11.Svarbrev fra Fylkesmannen i Buskerud 11.02.2016  

12.Brev med trekking av innsigelse fra Statens vegvesen 29.03.2016 

 

 

Lenker: 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, høring og offentlig ettersyn 04.12.2012 

 

Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan sentrum, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser 

 

Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030, vedtatt 21.02.13    
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Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging. Fastsatt ved 

kongelig resolusjon av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2 

  

 Ringerike kommune, 10.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Saksbehandlere: Lars Lindstøl 

     Ken Ove Heiberg 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2576-14   Arkiv: L12  

 

Kommunedelplan Krakstadmarka 2.gangs behandling av 

planforslag  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen vedtar kommunedelplan for Krakstadmarka med landbruksområdene 

innenfor felt BF_F8, B_F9 og BF_12 som det hefter innsigelse ved. Konsekvensen av 

dette medfører mekling. Øvrige deler av kommunedelplanen med tilhørende plankart og 

bestemmelser fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. 

 

 

2. De deler av kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, som overlappes av ny 

kommunedelplan oppheves.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Hensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for en tett boligbebyggelse med 

tilhørende servicefunksjoner nært Hønefoss sentrum. Planen fremmes som en 

kommunedelplan hvor det kreves videre detaljreguleringer for hvert enkelt boligområde som 

ønskes igangsatt. Første del av det sørlige planområdet er allerede godkjent for utbygging i 

Tanberglia. Det planlegges gangbru over til sentrum for å prioritere myke trafikanter 

fremfor bilister. Det stilles videre krav om etablering av samlevei mellom den nordlige og 

sørlige delen av området, samt en ny veitrasé mot Lisletta (Fv241). 

 

Rådmannen kom ikke til enighet med Fylkesmannen i Buskerud om å inkludere om lag 44 

dekar med jordbruksareal for å bedre mulighetene for utbygging i den nordlige delen av 

området. Det foreslås derfor at kommunen går til mekling hos fylkesmannen på disse 

arealene. De viktigste temaene i høringsuttalelsene dreide seg om trafikk og støy, miljø, 

vassdragshensyn og jordvern. Planen hensyntar disse punktene med unntak av 

jordvernhensyn. 



 

Innledning 

Området Krakstadmarka ble i 1999 avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen. 

Området ligger sentralt inntil Hønefoss sentrum bare skilt av Storelva som utgjør en naturlig 

barriere mot byen. Store deler av området ligger vestvendt med utsikt mot byen og med 

friluftsområder i umiddelbar nærhet. Området består av skogkledde ravinedaler og noen 

flatere partier med jord og skogbruksareal.   

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av potensielt 800 nye boliger, ca. 13 

daa offentlig eller privat tjenesteyting, samt mulighet for etablering av ca. 6 daa 

forretninger/bebyggelse som støtter opp under områdets behov for et mulig nærsenter. 

Krakstadmarka vil ha stor betydning for muligheten for å tilby sentrumsnære boliger i nær 

framtid når realisering av Ringeriksbane og ny E16 mot Oslo ventes å skape 

befolkningsvekst i regionen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet 21.04.2009, sak 44/09. Samtidig ble det vedtatt å sende forslag til 

planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogram ble fastsatt av formannskapet i møte 13.04.2012, sak 44/10.   

 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04.12.2012 sak 260/12.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling i lenke nederst. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

 Plankartet: Det foreslås gang- og sykkelbruforbindelse over til Schjongslunden i 

stedet for veibru. Det legges inn hensynssoner for å ivareta bekkedrag. Området for 

offentlig eller privat tjenesteyting er betydelig redusert til fordel for boliger og 

mulighet for forretning som støtter opp under områdets funksjon som nærsenter. Det 

er lagt inn byggegrense ut mot Storelva på 50 meter.  

 Bestemmelser: 

Det stilles rekkefølgekrav for områdene BOP_F2 og B_F2-6 om opparbeidelse av ny 

vei til Lisletta (FV 241), før det det gis brukstillatelse. De samme områdene kan ikke 

gis igangsettingstillatelse før bygging av ny E 16 mellom Sundvollen og Styggedalen 



er igangsatt. Rekkefølgekrav om opparbeidelse av vei/gangbru er justert noe forhold 

til boligområder som allerede var avklart i kommuneplanen.  

 Planbeskrivelsen er oppdatert iht. merknader fra Fylkesmannen i Buskerud og 

Statens vegvesen på flere områder. Dette gjelder spesielt i forhold til vei og jordvern.  

 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for 

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.12.2012 - 04.02.2013. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 18 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4.  

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Etter dialog og ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsen nå 

trukket. 

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

Oppsummert gjaldt dette mangelfulle energiløsninger, støy, vassdragshensyn og jordvern. 

De tre førstnevnte ble løst med å justere bestemmelser og plankart i tråd med 

retningslinjene. Når det gjelder hensynet til jordvern har det vært dialog mellom partene i 

henhold til plan- og bygningsloven § 5-6 som ikke førte frem. Rådmannen velger likevel å 

legge saken fram for vedtak. Ved vedtak i tråd med innstilling fra rådmann vil det føre til 

mekling.  

 

Meklingsmøtet avholdes vanligvis hos Fylkesmannen i Buskerud og det er fylkesmannen 

selv som mekler. Det må innsendes anmodning om mekling og oversendes tilstrekkelig 

materiale/dokumenter til at prosess, konfliktgrunnlag og vurderinger kommer frem. Dersom 

mekling ikke fører fram vil planforslag med innsigelse oversendes Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for sluttbehandling. Departementet vil avgjøre om planen tas 

til følge, endres eller oppheves.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommuneplanens arealdel fra 30.08.2007 (se planbeskrivelse 

s 5). Planområdet er i kommuneplanen regulert til framtidig boligområde. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres 

planavklarte boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys 

gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og 

pris. 

 

Kommuneplanens arealdel  



I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde 

og offentlig område.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Det hefter innsigelse til omdisponering 

av jordbruksarealer som ikke tidligere er avklart i kommuneplan. Dersom kommunen ikke 

imøtekommer innsigelsen ved å ta ut disse må planen sendes til mekling etter § 5-6. Dersom 

det oppnås enighet ved meklingen kan kommunestyret vedta planen. Kommunestyrets 

vedtak kan ikke påklages.  

Hvis det ikke oppnås enighet sendes saken til departementet for endelig avgjørelse jfr. pbl. § 

11-16.  

 

Etter plan og bygningslovens § 11-16 kan kommunen likevel vedta øvrige deler av 

kommuneplanen. Dette forutsetter at innsigelser som er fremmet til planforslaget er klart 

avgrenset og at vedtak således ikke vil berøre hensynene innsigelsene er ment å ivareta.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner.  

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Det finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen med Gråor-

heggeskog/flommarksskog som vurderes til å ha regional verdi.  

Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner finnes i de fleste bekkeravinene i både den 

nordlige og sørlige delen av planen og består av to ravinesystemer. Begge ravinesystemene 

vurderes å ha lokal verdi. Ravinedalen i sør er i senere tid avskoget og er ikke lenger ansett 

å ha stor verdi.  

 

På en ravinerygg langs bekken mellom Krakstad og Støa står en bestand av store, gamle 

osper. Området vurderes å ha lokal verdi. Ut over disse registreringene er det ifølge 

artsdatabanken ikke registrert rødlistearter eller truede arter i områder. Det er registrert 

livskraftige bestander av flere forskjellige sopp – og fuglearter.  Området består av viktige 

viltbiotoper og ligger inntil sentrale trekkveger for vilt som krysser Tanbergmoen.  

 

§ 9 – Føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig vurdert og det vil derfor ikke være 

aktuelt i dette tilfellet å benytte føre-var-prinsippet. Ytterligere vurderinger av 

naturmangfoldet må beskrives i detaljreguleringsplanene.  

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Det er satt av grøntdrag som skal sikre sammenheng mellom naturområder. Naturområder 

vil bli bevart som grønnstruktur tilbaketrukket fra boligområdene. Vilttrekk strekker seg i 

hovedsak i ytterkant av planområdet mot Tanbergmoen.  Planen har innregulert 

hensynssoner langs bekkedragene som skal begrense forringelse av vannkvalitet ut mot 

Storelva.  

 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse.  



Det anses at planen i tilstrekkelig grad hensyntar kjente naturverdier av regional og lokal 

verdi slik at paragrafen ikke ventes å komme til anvendelse. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker  

Bekkedragene skal så langt det lar seg gjøre holdes åpne. Det er stilt krav til utførelse ved 

lukking som skal sikre at vannkvaliteten på overflatevann til Storelva ikke forringes. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig over tid økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser i form av infrastruktur og muligens i 

form av sosiale tjenester. Kommunedelplanens § 5.1.7 sier at det skal søkes å inngå 

utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere. Hensikten er at utbyggere tar 

sine forholdsmessige andeler av felles samferdsels- og infrastrukturanlegg. 

 

Jordbruk 

Rådmannen foreslår at jordbruksarealer på ca. 44 dekar som fylkesmannen har innsigelser til 

fortsatt skal være en del av planen. Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til 

omdisponering skal det blant annet tas hensyn til godkjente planer etter plan- og 

bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet 

og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en omdisponering vil kunne gi. Områdene det er 

snakk om er i kommuneplanen avsatt til landbruks, natur og friluftsformål (LNF, vises som 

grønt i kommuneplankartet). Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal – og 

transportplanlegging, vedtatt 26.09.2014, kap 4.3 sier både at det er nødvendig å ta vare på 

god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. For ytterligere 

informasjon om jordbruksverdiene se planbeskrivelsens kap. 4.4.  

 

Hensynet til dyrka mark er tungt vektlagt i vurderinger av saker i Ringerike kommune. Etter 

at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 04.12.2012 har det blitt opparbeidet større 

nydyrkningsareal i kommunen. Hønefoss er i dag i en situasjon der samferdselsinvesteringer 

gjør det nødvendig å tilrettelegge for økt bosetting i fremtiden. I arbeidet med 

Krakstadmarka etter offentlig ettersyn ble det klart at infrastrukturinvesteringene vil bli så 

store at områdene som er foreslått tatt inn i planen kan være avgjørende for å få på plass 

infrastruktur som gangbro og dermed gjøre området til en sentrumsnær bydel med gode 

forbindelser for myke trafikanter.  

 

Grunnforhold 

Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI 2012 (se rapport i 

vedlegg 5), viser at det ikke er registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse og at de 

flatere partiene er egnet for boligbygging men det må forventes at det kan være hengende 

grunnvann i massene og påregnes stabilitetstiltak langs elva.. Av rapporten fremgår at det i 

brattere områder der man ønsker terrassert bebyggelse må gjøres vurderinger om skredfare 

både ovenfor og nedenfor aktuelle tomter. Det vil også være viktig å studere elveprofiler for 

å se hvor bratt og dypt det er mot reguleringsområdet. Rapporten konkluderer med at en 

byggegrense på 20m fra skråningskant vil sikre at boliger blir tilstrekkelig sikret. Det 

anbefales ikke å legge ut boliger i skråninger som har naturlig rasvinkel.  

Grunnforholdene må vurderes nærmere i forbindelse med fastsettelsen av byggegrenser på 

detaljreguleringsnivå. NGI`s anbefaling om byggegrense på 20m fra skråningskant vil i 

tillegg til å sikre forsvarlige grunnforhold ved plassering av bygninger sikre at kanten mot 



skråning ikke bebygges og derved muliggjør attraktive grønne traseer langs utkanten av 

byggeområdene.  

Trafikkforhold 

Trafikkforholdene og planens konsekvenser trafikkmessig med belastning av kryss og veier 

er svært utfordrende. Terreng, høydeforskjeller og grunnforhold gir begrensede muligheter 

for etablering av nye atkomstveger til området. Området vil ved full utbygging også 

generere en betydelig mengde trafikk som sammen med vanlig framskriving av eksisterende 

trafikk gjør det nødvendig med omfattende tiltak på et i dag allerede overbelastet veinett.   

Trafikkrapportene viser prinsippløsninger for å forbedre de ulike adkomstene og hvilke 

løsninger som må utredes for å få til en helhetlig adkomstplan for Krakstadmarka.  

Det er i konsekvensutredning av veg og trafikk lagt opp til fire adkomstveier inn til 

Krakstadmarka: 

A: Adkomst fv. 163/Vesterngata 

B: Adkomst fv. 35 Ringeriksgata/Hønefoss sentrum (gangbru) 

C: Adkomst fv. 35 Osloveien/ v Hvervenkastet 

D: Adkomst fv. 241 Lisletta 

Kortsiktige tiltak for bedret trafikkbilde er kryssløsninger og fartsreduserende tiltak i og 

rundt planområdet. Det er lagt opp til utbedring av Arnegårdsveien frem til planområdet 

Tanberglia og det vil her bli etablert gang/sykkelvei. Langsiktige tiltak er KVU for 

Ringerikspakka og overordnede trafikkløsninger i og rundt Hønefoss sentrum. 

 

Alternative løsninger 

Verdifulle jordbruksarealer som er klassifisert som svært god jordkvalitet og som 

Fylkesmannen i Buskerud hefter innsigelser ved, tas ut av kommunedelplanen. Arealene 

dette gjelder er innenfor gnr/bnr 96/1 og gnr/bnr 97/2 og er benevnt med feltnavn B_F8, 

B_F10 og BF_12 på til sammen ca. 44 dekar. Dersom kommunen går inn for å ta ut 

jordbruksarealene vil kommunedelplanen kunne egengodkjennes av kommunestyret uten 

mekling. 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

3. Landbruksområdene innenfor B_F8, B_F9 og BF_12 som det hefter innsigelse vedtas ut 

av kommunedelplanen. Kommunedelplan for Krakstadmarka med tilhørende plankart og 

bestemmelser vedtas.   

 

Bru mellom Schjongslunden og Krakstadmarka forslås som gangbru fordi kostnadene ved 

bilbru ble sett på som økonomisk urealistisk. Gang – og sykkelbru er i tråd med foretrukket 

løsning i KVU-en for Hønefoss (miljøalternativet) og prioritering av myke trafikanter.  

Det vil også være mulig å kreve bruøsning som tillater kollektiv og biltrafikk, som vil bedre 

tilgjengeligheten og kollektivtransporten til området. Dette vil bidra til økte kostnader til 

bygging, støyskjerming og føre til større belastning sentralt i Hønefoss. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Veibru over til Schjongslunden har blitt forkastet etter kostnadsvurderinger som konkluderte 

med at utbyggingen ikke ville kunne bære kostnadene. Endringer i markedet vil kunne endre 

denne situasjonen på sikt.   

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 4. 



 

Samlet vurdering 

Det har i forbindelse med offentlig ettersyn og behandling av planen vært sterke statlige 

sektorinteresser, som har bidratt til at mye tid er gått med før en endelig sluttbehandling av 

planen nå er mulig. Også kompleksiteten i grunnforholdene og usikkerhet knyttet til når 

utbyggere vil ha mulighet til å komme i gang med utbygging har gitt utfordringer. Både 

spørsmålet om veiløsninger, kapasitet på vegnettet, samt jordvernhensyn er tema som er 

utfordrende. Rekkefølgekravene som er innarbeidet i bestemmelsene legger premisser for 

opparbeidelse av infrastruktur i planområdet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at kommunen går til mekling på 

jordbruksarealene det foreligger innsigelse til og at øvrige deler av kommunedelplanen 

vedtas.  

 

Rådmannen anser planforslaget for å være godt bearbeidet og svarer ut problemstillingene 

iht. utredningsplikten etter planloven, jfr. pbl 12-12. 

 

 

Vedlegg 

0. Oversiktskart med planavgrensning 

1. Forslag til plankart, 10.06.2016 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, 10.06.2016  

3. Planbeskrivelse, 10.06.2016 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

5. Rapport stabilitetsvurderinger NGI, 28.02.2012 

6. Trafikkutredning Cowi, 11.12.2013 

7. Trafikkutredning Cowi 11.03.2015 

8. Naturkartlegging, Solvang 2009 

9. Høringsuttalelser* 

a. Astrid og Arnfinn Lundem, 23.01.2013 

b. Kjell Baug, Per Strande og Øystein Frøyshov, 04.02.2013 

c. Anne Gro Tanberg, 30.01.2013 

d. John Skøien, 04.02.2013 

e. Petter Endrerud, m.fler 03.02.2013 

f. Statsbygg Region Sør, 01.02.2013 

g. Unn Teslo og Ingvar Ø Ness, 04.02.2013 

h. Tove Rolfsen og Ragnar Øye med flere, 03.02.2013 

i. Helle og Werner P Storskogen, 28.01.2013 

Offentlige myndigheter 

j. Buskerud Fylkeskommune, 25.01.2013 

k. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 31.01.2013 

l. Innsigelse fra Statens vegvesen, 07.02.2013 

Uttalelse fra kommunale råd og tjenesteområder, 

m. Råd for funksjonshemmede, 20.02.2013 

n. Trafikkrådet, 05.2.2013 

o. Miljørettet helsevern, 01.02.2013 

p. Teknisk tjeneste, 01.02.2013 

Uttalelse fra andre 

q. Hønefoss fjernvarme (Vardar), 17.10.2012 



 

10.Brev til Fylkesmannen i Buskerud med anmodning om å trekke innsigelse, 12.10.15 

11.Svarbrev fra Fylkesmannen i Buskerud 11.02.2016  

12.Brev med trekking av innsigelse fra Statens vegvesen 29.03.2016 

 

 

Lenker: 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, høring og offentlig ettersyn 04.12.2012 

 

Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan sentrum, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser 

 

Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030, vedtatt 21.02.13    

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging. Fastsatt 

ved kongelig resolusjon av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2 

  

 Ringerike kommune, 10.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

 

Saksbehandlere: Lars Lindstøl 

     Ken Ove Heiberg 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



    Oversiktskart 

 

 

 





  s. 1 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
BESTEMMELSER 

Kommunedelplan for Krakstadmarka 
 
Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 13.06.2016 
 
1.gangs behandling i planutvalget 03.12.12, SAKNR. 140/12 
1.gangs behandling i formannskapet 04.12.12, SAKNR. 260/12 
2.gangs behandling i kommunestyret XX 
 

   Forslag til 2.gangsbehandling 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens (Pbl) § 11-9 fastsettes bestemmelser til 
kommunedelplanen. Juridisk bindende bestemmelser står i ramme. Øvrig tekst, nedenfor 
ramme, er retningslinjer. Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende 
bestemmelsene i rammene må behandles som dispensasjon eller plansak. Retningslinjene 
gir da veiledning for kommunens behandling. Retningslinjene er kun veiledende og kan 
ikke brukes som selvstendig begrunnelse for vedtak, men er ment som en klargjøring av 
hvordan bestemmelsene skal forstås. 
 

KOMMUNEPLANBESTEMMELSER TIL AREALDELEN. 

§ 1. Generelle bestemmelser 
Disse planbestemmelsene er gitt i hht Planlovens § 11-7 Arealformål og § 11-8 
Hensynssoner. De er delt i juridisk bindende bestemmelser og utdypende retningslinjer som 
ikke er juridisk bindende.  
Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende bestemmelsene i rammene, må 
behandles som dispensasjon eller plansak. 
 
I tillegg til disse bestemmelsene gjelder kommuneplanens alminnelige bestemmelser. 
Den viste arealbruken kan justeres og fravikes i noen grad når reguleringsplaner 
opparbeides. Kommunen avgjør om endringene er så store at de vil kreve 
konsekvensutredning.  

 

 

§ 2. Planformål.  Planlovens § 11-7 
Planen er delt inn i følgende formål, nåværende og fremtidige: 
1. Bebyggelse og anlegg. 

1. Boligbebyggelse    B1-10 og B_F1-15 
2. Bebyggelse og anlegg   BA_F 
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3. Offentlig tjenesteyting   BOP_F1-2 
4. Uteoppholdsareal    BUT_F1-4 

2. Samferdsel og teknisk infrastruktur 
1. Samleveger 
2. Samleveger på bru      

3. Grønnstruktur 
1. Naturområde    GN1-3 
2. Turdrag     GTD_F1-4 

4. Landbruks-, natur og friluftsområder 
1. Landbruks-, natur og friluftsområder L1-12 

 
 

§ 3.  Hensynssoner.  Planlovens § 11-8. 
Planen har følgende faresoner: 

1. Ras- og skredfare    H310_1-2 
2. Flomfare     H320_1 
3. Høyspentlinjer    H370_1 
4. Bevaring naturmiljø   H560_1-4 

§ 4. Bruk og vern av vassdrag, med tilhørende strandsoner 
1. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 med tilhørende strandsone  V 
 

§ 5.  Bebyggelse og anlegg. 

§ 5.1 Felles for alle byggeområder 

§ 5.1.1 Plankrav PBL 11-9.1 

I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 
20-1 a), b), c), d), g), h), i) j), k), l) og m) og § 20-2 ikke finne sted før området inngår i 
detaljplan. 
 
Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil forhindre utarbeidelse eller 
gjennomføring av reguleringsplan: 

- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse. 
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg. 

 
• Mindre byggearbeid, i henhold til sak § 4-1 og pbl § 20-3 tiltak som ikke krever søknad og 
tillatelse, omfattes ikke av plankravet. 
• Pbl § 20-1 gjelder tiltak som krever søknad og tillatelse. Dette omfatter de fleste vanlige 
byggetiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder. 

 

§ 5.1.2 Utbyggingsrekkefølge. Pbl 11-9.4 

I byggeområder for nye boliger kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er vist og 
beskrevet hvordan disse skal løses i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter 
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og retningslinjer; 
- Tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring. 
- Trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende. 
- Skolekapasitet og trafikksikker skolevei. 
- Lekeareal  
- Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn.  
- Natur og kultur 
- Grunnvann 
- Universell utforming 
- Ekstremnedbør/overvann 
- Konsekvenser for miljøverdier tilknyttet Storelva 

 
Dimensjonering av teknisk infrastruktur som skal overtas av kommunen skal avklares med 
tanke på kapasitet. 
 

§ 5.1.4 Støy. §11-9.6 

Det skal dokumenteres at anbefalte støygrenser i tabell 2 i” Retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanleggingen, T-1442” følges ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse. 
Det skal videre ved detaljregulering av delområder kartlegges i hvilken grad eksisterende 
boliger langs atkomstveier blir berørt av støy som følge av utbygging iht. planforslaget. Der 
det blir krav om tiltak for å redusere støy skal tiltakene dimensjoneres i forhold til beregnet 
støy ved full utbygging av hele kommuneplanområdet.  

 
Innen planområdet skal det ikke anlegges virksomheter som er uvanlig mht. støy i områder som 
i hovedsak er et boligområde. 
Ved detaljregulering skal det vurderes om tiltaket utløser krav om støyskjerming. Dersom krav 
om støyskjerming utløses skal tiltak for støyskjerming dimensjoneres og utformes i henhold til 
en full utbygging av kommuneplanområdet for å hindre at utførte tiltak senere må gjøres om. 

§ 5.1.5 Geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser. §11-9.8 

Det skal i alle reguleringsplaner dokumenteres at geotekniske og hydrogeologiske forhold er 
ivaretatt. Kommunen avgjør dette i hvert enkelt tilfelle. 

 
 
§ 5.1.6 Universell utforming. §11-9.5 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det så langt det terrengmessig er praktisk mulig, 
tas hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med prinsippene om universell utforming.  
 
Utbyggere må dokumentere dersom det ikke er praktisk/økonomisk mulig å ha mer enn 50 
% leiligheter som er tilrettelagt for universell utforming innen hvert delfelt. 
 

 

§ 5.1.7.  Utbyggingsavtaler. §11-9.2 

Det skal søkes å inngå utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere. 
Hensikten er at utbyggere tar sine forholdsmessige andeler av felles samferdsels- og 
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infrastrukturanlegg. 

 

§ 5.1.8.  Fjernvarme. §11-9.3 

Planområdet ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme. Større bygninger kan bli påkrevd 
knyttet seg til fjernvarmeanlegg. Ved detaljregulering av de ulike delområdene skal 
muligheten for tilknytning til fjernvarme utredes. 

§ 5.1.9.  Overvann. §11-9.3 

Overvann skal håndteres lokalt eventuelt med fordrøyningsbasseng til nærmeste vassdrag. 

 

§ 5.1.10.  Byggegrenser til terrengskråninger. §11-9.5 

Alle bygg og anlegg skal forholde seg til nærmeste terrengskråning slik geotekniske 
rapporter krever i hvert enkelt tilfelle. Hvis ikke stedlige geotekniske forhold er 
detaljundersøkt gjelder en byggegrense på 20m. 

 

§ 5.1.11.  Kulturminner. §11-9.7 

Områdene er befart mht. automatisk fredede kulturminner. Der en finner slike som ikke er 
forhåndskjent skal alle arbeider stanses og vernemyndighetene varsles. 

 
Kjente kulturminner kan søkes frigitt som ledd i reguleringsplanbehandlingen. 
 

§ 5.2 Boligbebyggelse. Eksisterende B1 – 10 og fremtidige B_F1  - 15.  

§ 5.2.1 Fellesbestemmelser boligområder §11-7.1 
Områdene B_1-10 (eksisterende områder) kan fortettes innenfor rammene av gjeldende 
plan. Bebyggelsen tilpasses natur og landskap, og eksisterende boligers form, farge og 
størrelse. 
 
De nye områdene for boliger B_F1 -15 skal ha minimum 40 % BRA, og tilpasses 
områdenes grunnforhold, landskap, naturforhold og naboskap. 
 
Innen de nye områdene for boliger B_F1-15 skal det være avsatt felles gang-/sykkelveger 
og/eller turdrag som tillater allmennheten fri ferdsel til offentlige veger og grøntområder. 
 
For hver bolig gjelder kommunens vedtekter og krav om parkering og tilgang til fri- og 
lekeområder. I hvert boligområde skal det avsettes tilstrekkelige områder for nevnte formål, 
i hht kommunens arealnormer. 
 
Områdene kan der det er nødvendig og hensiktsmessig planeres og terrenget stedvis senkes 
for å tilrettelegge for boligbebyggelse. 
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§ 5.2.2 De enkelte boligområdene. §11-7.1 

B1 –B10. 
Dette er eksisterende områder som kan fortettes med konsentrert småhusbebyggelse. 
 
B_F1-5. Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse, men med muligheter 
for noe blokkbebyggelse.  
 
B_F6-15. 
Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.  
 
 

 
§ 5.3 Bebyggelse og anlegg, fremtidig. BA_F 
 
§ 5.3.1 Forretninger/bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting  
Området skal bebygges med forretninger og eller bebyggelse for offentlig eller privat 
tjenesteyting som støtter opp under områdets funksjon som nærsenter. 

 
 

§ 5.3 Offentlig tjenesteyting. BOP_F1. 

Området skal benyttes til barnehage og eller syke-/pleieinstitusjoner.  
 

§ 5.4 Offentlig tjenesteyting. BOP_F2. 

Området skal benyttes til barnehage.  
 

§ 5.5 Uteoppholdsareal. BUT_F1-4 

Områdene skal tilrettelegges for alminnelig opphold og lek. Vegetasjonen skal være 
parkmessig. I områdene kan det etableres anlegg og mindre bygg som fremmer formålet 
med bruken. Uteoppholdsarealene skal være felles eie. 

 

§ 6. Samferdsel og teknisk infrastruktur 

§ 6.1 Samleveger. §11-7.2 

 
Ved detaljregulering tillates justering av viste traseer. Endring av trase skal ikke komme i 
konflikt med vegens funksjon som samleveg. 
 
§ 6.2 Gang-/sykkelveg.  §11-7.2 
Der kan anlegges gang – og sykkelveg langs samlevei og internveier, samt innfor turdrag. 

Vegene skal ha standard som samleveg, eventuelt med fortau. Byggegrense til vegene skal 
være 10m fra senterlinjen. Vegene skal være i offentlig eie. Vegstandard skal godkjennes av 
kommunen.  
 
Det stilles krav til konsekvensutredning til gangbrua mht. brukarenes betydning for 
grunnens stabilitet (geoteknikk) og mulige strømningspåvirkning i elva. 



  s. 6 

Vegstandard skal godkjennes av kommunen. 

 

§ 7. Grønnstruktur 

§ 7.1 Naturområde. GN1-2. §11-9.6 

I naturområdene skal det kun hugges og gjøres inngrep for skogskjøtsel og for å hindre 
naturskade. Stier kan vedlikeholdes/etableres. Varige inngrep er ikke tillatt. 

 

§ 7.2 Turdrag. GTD_F1-4.  §11-9.6 

I turdragene kan det opparbeides og vedlikeholdes stier og hvileplasser. Hvis mulig bør det 
tilrettelegges helt eller delvis for universell utforming. Stier og oppholdsplasser kan ha 
harde dekker.  

 

§ 8. Landbruks-, natur og friluftsområder 

§ 7.1 Landbruks-, natur og friluftsområder. L1 -12. §11-7.5 

I disse områdene kan det drives tradisjonelt skogbruk.  
 
I områdene kan det ikke gjøres bygge- eller anleggsmessige tiltak som ikke er nødvendig for 
skogsdriften. 
 

Der det hugges i eller ved siden av stier skal hogstavfall ryddes. Terreng tilbakeføres til naturlig 
tilstand i de tilfeller hogstmaskiner gjør vesentlige sår i terrenget. 
 

§ 9. Hensynssoner §11-8.a 

§ 8.1 Ras- og skredfare. H310_1-2 

Gjelder områder med kvikkleire. I disse sonene skal det ikke gjøres bygnings- eller 
anleggsmessige tiltak som kan påvirke stabiliteten negativt eller som kan være til skade eller 
usikkerhet for selve tiltakene.  
Så langt det er skjøtselsmessig forsvarlig skal trær og annen vegetasjons rotsystemer 
bevares.  

§ 9.3 Høyspenningsanlegg. H370_1. 

I disse sonene kan det ikke anlegges bygninger med rom for varig opphold. Områdene kan 
bebygges dersom høyspentkablene fjernes eller legges i kabelgrøfter. 

§ 9.4 Flom H320_1. 

Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en 
200-årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Det samme 
gjelder ved fornying og eller reetablering av eksisterende bebyggelse.  
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§ 9.5 Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsoneH560_1-4 

 
Gjelder bekkedrag. I disse områdene, også der planen tillater inngrep, skal en sørge for at 
stedlig grunnvannsnivå ikke endres vesentlig. Stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad 
bevares. Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til 
forurensning av bekkedraget. 
Bekkeløpene skal i størst mulig grad være åpne.    
 

 

§ 10. Rekkefølgebestemmelser 
 

1. Før det gis brukstillatelse for det enkelte delområde skal støybelastning vurderes, 
herunder vurdering av tiltak for eksisterende boliger langs atkomstvei til delområdet. 
Nødvendige støytiltak skal være ferdigstilt.   
 

2. Før det gis brukstillatelse for område B_F1 skal uteoppholdsareal BUT_F1 samt vei 
– og gangforbindelse fram til BUT_F2 være opparbeidet. Dessuten skal det være 
tilfredsstillende veiforbindelse til FV35 ved Hvervenkastet. 

 
3. Før det gis brukstillatelse for område BOP_F2 skal uteoppholdsareal BUT_F2 samt 

vei - og gangforbindelse frem til B_F3-5 være opparbeidet. Dessuten skal vei - og 
gangforbindelse frem til B_F7 sikres gjennomføring. Det skal også være 
tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien.  

 
4. Før det gis brukstillatelse for område BOP_F2 skal vei – og gangveiforbindelse frem 

til B_F2 samt BUT_F2 være opparbeidet. Det skal også være tilfredsstillende 
atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien. 
 

5. Før det gis brukstillatelse for område B_F3-5 skal uteoppholdsareal BUT_F3 og vei - 
og gangforbindelse frem til B_F6 være opparbeidet. Dessuten skal vei - og 
gangforbindelse frem til B_F7 sikres gjennomføring. Det skal også være 
tilfredsstillende atkomst med tilhørende kryss til FV 241 Hadelandsveien.   
 

6. Før det gis brukstillatelse for område B_F6 skal vei - og gangforbindelse fram til L6 
være opparbeidet. Dessuten skal vei - og gangforbindelse frem til B_F7 sikres 
gjennomføring. Det skal også være tilfredsstillende atkomst til FV 241 
Hadelandsveien.   

 
7. Før det gis brukstillatelse for områdene B_F7, B_F8, B_F9, B_F10, B_F11B_F12, 

B_F15, BOP_F1 og BA_F, skal vei – og gangveiforbindelse fram til det enkelte 
område være gjennomført. Dessuten skal kryss, vei - og gangforbindelse fra FV 163 
Ole Thorkelsens vei oppgraderes og opparbeides fram til området B_F6, slik at den 
knyttes sammen med vei som føres fram til BF_F6. Gangbruforbindelse fra 
Støalandet til Ringeriksgata skal også være opparbeidet før det gis brukstillatelse.   
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8. Før det gis brukstillatelse til områdene B_F13 og B_F14 skal vei – og 
gangveiforbindelse og tilhørende kryssløsning fra FV 163 Ole Thorkelsens vei være 
oppgradert. Dessuten skal BUT_F4 være opparbeidet. 
 

9. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor hensynssone H560 1-4 skal vurdering av 
konsekvenser for miljøverdiene tilknyttet Storelva og de aktuelle bekkedrag, samt 
plan for eventuelle avbøtende tiltak, dokumenteres. 
 

10. Før det gis igangsettingstillatelse for områdene BOP_F2, B_F2-6 skal bygging av ny 
E16 mellom Sundvollen og Styggedalen være igangsatt. 
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1. Sammendrag 
Kommunedelplanen for Krakstadmarka utgjør et viktig ledd i byutviklingen til Hønefoss. 
Området inngår i kommunens langsiktige strategi for å skape en mer kompakt og sentrumsnær 
utvikling. Den vil tilføre byen gode bokvaliteter med sentrumsnære rekreasjons – og 
friluftsområder. Kommunen har ambisjoner om en betydelig befolkningsvekst i årene 
fremover. En del av kommunens strategi for å få til ønsket vekst er å kunne tilby attraktive 
bosteder og en nærhet til arbeid, service og offentlige tjenester. 

Området som planen dekker består i stor grad av tett vegetasjon og jordbruksareal med til dels 
kompliserte grunnforhold og ulendt terreng. Enkelte deler av planområdet er klassifisert som 
områder med meget sterke jordbruksinteresser (JAV klasse A), mens andre områder er 
klassifisert med mindre sterke landbruksinteresser. 

Det er av avgjørende betydning for planen at det finansieres en gangbroforbindelse over fra 
Krakstadmarka til Hønefoss sentrum. Det må i tillegg anlegges en internvei for 
trafikkavvikling mellom nord og sør. Eksterne veiløsninger avhenger blant annet av ny E-16, 
og utbedring av vei mot nord og sør i planområdet. Det totale trafikkbildet i og rundt 
Hønefoss må også avklares, slik at utbyggingen ikke overbelaster veinettet.      

Det er registrert kulturminner i deler av området ved Tanbergmoen (Syd) og et område satt av 
til offentlig formål. Før man kan starte en utbygging må disse forholdene være undersøkt og 
vurdert av kulturminnemyndigheten. En kartlegging viser at det er regionalt viktige 
naturområder i deler av planområdet som må tas hensyn til og bevares i planforslaget.       

Området består i stor grad av løsmasser med spredte plasser der det er fjell i dagen. Det er 
utført geotekniske undersøkelser og NGI har vurdert områdene avsatt til bolig i planen som 
forsvarlige å bebygge under forutsetningene gitt i utredningen. Dette er fulgt opp gjennom 
krav om dokumentasjon og geologiske undersøkelser ved regulering av delområdene.  

2. Bakgrunn 
Hønefoss øst (Krakstadmarka) ble i 1999 avsatt til arealbruksformålene ”byggeområde bolig” 

(lysegult på kartet nedenfor) og ”byggeområde offentlig” (lyserosa). Bakgrunnen for dette var 

en langsiktig tenkning fra kommunens side. Tanken var at dette området fremstod som en 
naturlig utvidelse av byen. Det er et sentralt område som danner en forbindelseslinje mellom 
andre deler av byen; Støa og Hvervenkastet. I tillegg har området gode kvaliteter som 
boligområde. Avstander fra sentrum til områdets østgrense dreier seg om vel 1.5 km i 
luftlinje. Området har god utsikt og gode solforhold ettermiddag og kveld.  

Ringerike kommune ønsket i samarbeid med grunneiere å utvikle området Krakstadmarka, øst 
for Hønefoss sentrum, til et sentrumsnær og naturlig utvidelse av byen. Området består av 
ravinerte åssider, med til dels komplisert terreng – og grunnforhold. Deler av området er egnet 
til boliger og infrastruktur med tilhørende offentlige friluftsarealer og grønndrag.  
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Kart 1 om forholdet til kommuneplanens arealdel.  

 

2.1 Formål 
Alle kommunedelplaner skal etter plan – og bygningslovens § 4-2 ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger. Hovedfokuset i planbeskrivelsen vil 
være å avklare alle forhold som anses som sentrale for kommende forslag til kommunedelplan 
for Krakstadmarka, samt hvilke virkninger forslaget vil kunne gi for samfunn og omgivelser. 

I henhold til kommuneplanen vedtatt 30.08.07 er et av de konkrete delmålene at 
”Befolkningsveksten skal foregå i sentrum”. Et forslag til hvordan man når målene følger 
naturlig; ”Hovedtyngden av nye boliger skal planlegges i sentrumsområdene”. 

Boligutbyggingen i Krakstadmarka er et viktig ledd i nå disse målene. Samtidig skal 
utbyggingen i Krakstadmarka sikre Hønefoss et langsiktig tilsig av boligtomter.  

Ringerike kommune ønsker en helhetlig utvikling av området. Krakstadmarkas omfang 
innebærer at Hønefoss får en ny bydel. Kommunen ønsker et sammensatt og variert 
boligområde med ulike boformer. Området skal bidra til et bredere boligmarked og kan heve 
attraktiviteten til byen. Det legges også til rette for etablering av offentlige bygg som ivaretar 
innbyggernes tjenestebehov. Det skal tas tilstrekkelig hensyn til grønne verdier og legges opp 
til at området skal brukes til bynært friluftsliv med god tilgjengelighet for alle. I tillegg er det 
er et uttalt mål for Ringerike at det innenfor framtidig arealbruk prioriteres gang- og sykkelvei 
for å legge til rette for økt fysisk aktivitet.    
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Planbeskrivelsen skal avdekke eventuelle farer og hendelser som kan inntreffe innenfor 
arealet som planlegges utbygd, og konsekvenser av dette (ROS-analyse). Analysen peker på 
eventuelle uheldige konsekvenser av utbygging overfor omkringliggende arealer, eller 
eksisterende arealers negative innvirkning på den planlagte utbyggingen (to-sidighet). 
Gjennom ROS-analysen identifiseres nødvendige tiltak før utbygging igangsettes.  
 

2.2 Beskrivelse 
Området Krakstadmarka følger stort sett grensene til området Hønefoss øst i gjeldende 
kommuneplans arealdel (se kartutsnitt hentet fra Soneplan Hønefoss). Vi har imidlertid valgt å 
utvide grensen ut til elvekanten langs Storelva da det grønne beltet langs elva også skal være 
med på en helhetlig utvikling av området. Beltet danner en buffer mellom elva og 
boligområder der flom og skred blir tatt hensyn til. Langs elvekanten må det utføres 
erosjonsforebyggende tiltak.   

Plangrensen utvides også mot øst i den nordlige delen av planområdet. Bakgrunnen for dette 
er å bedre forholdende for gjennomføring av planen gjennom at kostnadene fra felles 
infrastrukturanlegg kan fordeles på flere. 

Den nordligste delen av vedtatt planavgrensning er foreslått endret til landbruks-område (L) 
med bakgrunn i svært dårlig utbygningsøkonomi kombinert med at store deler av området i 
forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold ble angitt å ha regional verdi. 

Med en ny broforbindelse fra sentrum knyttes området nærmere byen og bidrar til en styrking 
av sentrumsområdene i Hønefoss. Dette vil være i tråd med kommuneplanen og et av 
hovedmålene for arealutvikling i Ringerike kommune.  
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Kart 2 Forslag til plan 
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Området grenser mot Schjongslunden i vest, og Vesternbakken – Klekkenveien (Fylkesvei 
163) i nord. Mot sør flukter grensen med eksisterende bebyggelse ved Arnegård, 
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien, samt Høgskolen i Buskerud.  
 

2.3 Beliggenhet 
Krakstadmarka ligger sør-øst for Hønefoss sentrum og vil med broforbindelse via 
Schjongslunden få en gunstig beliggenhet i forhold til arbeidsplasser og servicefunksjonene i 
sentrum. Området har også en nærhet til pendlerparkeringer og offentlig transport mot Oslo. I 
tillegg finner man Høgskolen i Buskerud og en rekke arbeidsplasser på Hvervenmoen. Dette 
ligger i gang- og sykkelavstand fra store deler av området. Solforholdene er gunstige med 
platåer og vest-nordvestvendte helninger. Krakstadmarka har gode og attraktive landskaps- og 
naturkvaliteter. Området består også av brattere helninger og raviner som er til dels 
utilgjengelige, og som i liten grad egner seg til bruk. Disse områdene er samtidig verdifulle 
for biologisk mangfold og fungerer som spredningskorridorer for en rekke arter, se avsnitt 
med vurderinger av naturmiljø. Det må tas spesielle landskapshensyn i forhold til plassering 
av bygg og anlegg.     

 

 

Kart 3, plassering og terreng  
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2.4 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold.  
 Forslagsstiller/ eier av kommunedelplanen: Ringerike kommune 
 Planmyndighet: Ringerike kommune 
 Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune 
 Regionale myndigheter med innsigelsesrett:  

o Vegvesenet 
o Fylkesmannen i Buskerud 
o Fylkeskommunen 
o NVE 

 
 

2.5 Tidligere vedtak i saken 
Det ble varslet oppstart av planarbeid samt vedtak om å legge planprogram på høring våren 
2009. Planprogrammet for Krakstadmarka ble vedtatt 22.04.2010 saknr. 38/10. 

Kommunestyret understrekte at det var spesielt viktig med; 
- Kollektivplan for området 
- Gang og sykkelveier 
- Turveier/stier 
- Lekeplasser  

 

Planen ble førstegangsbehandlet i Formannskapet 4.12.2012 sak 260/12 og vedtatt lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn. Forholdet til ras og stabilitet i grunnen ble trukket fram som et 
særlig viktig tema som må avklares før det gis aksept for utbygging i området. Utførte 
grunnundersøkelser konkluderer med at det ikke er så store utfordringer som fryktet og at 
bebyggelse av områdene kan utføres forsvarlig under visse forutsetninger. Det er likevel lagt 
føringer for dokumentasjon av grunnforholdene i forhold til valgt type bebyggelse og 
plassering i senere detaljregulering av de ulike områdene. 
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Kart 4, Plankart med opprinnelig plangrense (svart) 

 

2.6 Utbyggingsavtaler 
Det er skrevet en samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Krakstadmarka AS om 
fordeling av planleggingskostnader for kommunedelplanen.  
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Det vil bli behov for utbyggingsavtaler for gjennomføring av tekniske anlegg på vei og 
vann/avløp som kommunen skal overta. 

2.7 Planprosessen 
 

Faser i planarbeidet 

 

Samarbeid og medvirkning Politisk 
behandling 

Fremdrift 

Utarbeiding av forslag til 
kommunedelplan for 
Krakstadmarka, inkl. 
konsekvensutredning: 

- Planbeskrivelse 
- Plankart 
- Planbestemmelser 
- Digital terrengmodell 

over planområdet 

- innsamling/ sammenstilling 
av kjent kunnskap 

- befaring/ registrering/ analyse 
(KU) 

- Møte i referansegruppa 
- bearbeide innkomne 

merknader ved oppstart 
- drøfting med fagetater og 

berørte parter 
- Møte i planforum med 

fylkesmannen, NVE, Statens 
vegvesen og fylkeskommunen 

- Infrastrukturmøte 
- møte og befaring med 

regionale myndigheter 
 

 Sept 2011- mai 
2012 

22. mai 2012 

 

20.08.2012 

 

25.09.2012 

1. gangs behandling av 
planforslaget og 
konsekvensutredning 

 Hovedkomitéen 

Formannskapet 

03.12.2012 

04.12.2012  

Offentlig ettersyn av 
planforslaget inkl. 
konsekvensutredning 

- Sendes til 

- Regionale myndigheter 
- Berørte parter 

 

- Annonseres i Ring Blad 

- Møte i referansegruppa 

  

Behandling av innkomne 
merknader ved off. 
ettersyn 

Revisjon av 
planforslaget 

Arbeidsgruppe og styringsgruppe 
drøfter merknadene 

 

 

  

Evt. nytt offentlig 
ettersyn 

Begrenset offentlig ettersyn   2015 

Vedtak av 
kommunedelplan for 
Krakstadmarka 

 Hovedkomitéen 

Formannskapet 
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Kommunestyret 

2.8 Medvirkningsprosess 
Kommunedelplan for Krakstadmarka er spesiell ved at den i stor grad tar sikte på å utvikle 
områder som i dag ikke er bebodd i særlig grad. Det må likevel forventes at enkeltpersoner 
nær utbyggingsområdene kan bli vesentlig berørt. Det samme gjelder personer som er bosatt 
langs veier som vil bli benyttet som anleggsvei og/eller tilkomstvei for utbyggingsområdene. 
Dersom det anses at løsningene som foreslås vil medføre stor ulempe for enkelte grupper tas 
det sikte på å opprette direkte dialog med disse. Det anses som naturlig å starte dette arbeidet i 
etterkant av offentlig høring når berørte parter har uttalt seg til planforslaget. Forslagsstiller 
for Tanberglia har vært i dialog med beboere langs Arnegårdsbakken.  
 
Blant grunneiere som blir direkte berørt gjennom at deres eiendom tas til utbyggingsformål er 
eierstrukturen forholdsvis oversiktlig. Berørte grunneiere i den nordlige delen av planen har 
valgt to representanter som gjennom sine verv i styringsgruppa gis informasjon og mulighet 
for å påvirke planarbeidet. I planområdets sørlige del er eierstrukturen enklere og det er kun 
en representant for denne delen i styringsgruppa. 
 
Det ble avholdt informasjonsmøte for berørte grunneiere i området januar 2013 i sammenheng 
med høring av planforslaget. 
 
 
3. Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer 
 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Kommuneplanens arealdel 
 Planstrategi  
 Fylkeskommunale planer 

 

3.2 Statlige planretningslinjer  
Gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer skal legges til grunn ved planlegging. Nærmere 
beskrivelse av hvordan man forholder seg til disse blir belyst i konsekvensutredninger der 
temaene er relevante.   

Følgende statlige føringer er relevante for utarbeidelse av planen: 

 St.meld. nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet” 
 St.meld. nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”  
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (2009) "Naturmangfoldloven" 
 St.meld. nr. 21 (2004- 2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand” 
 St.meld. nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand“  
 Plan og kart etter plan- og bygningsloven 
 Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04 
 Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold 

og uteareal  
 Temaveileder; Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven.  
 Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven 
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 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i 
Norge (Dok.nr. 3:11 2006-2007) 

 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne – T-1440 

 Planlegging av by- og tettstedsstruktur – T-1365 
 Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. DN-håndbok 1994   
 Fra plan til grønn virkelighet, Miljøverndepartementet 1991  
 Fortetting med kvalitet, Miljøverndepartementet 1996 
 Gode boligområder, Husbanken 2000 
 Planlegging og fortetting av småhusområder, Institutt for Landskapsplanlegging 1999 
 Marka; Planlegging av by - og tettstedsnære naturområder, DN 2003 
 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging. 

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 
2008, § 6-2 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga, 
rundskriv T – 2/08 

 Brev – Fylkesmannens rolle i arbeidet med å sikre tilstrekkelig boligutbygging 
31.08.2012 

 Miljøverndepartementets retningslinje T – 1442/12 for behandling av støy i 
arealplanlegging 

 Nasjonal transportplan (NTP) 

4. Virkninger av planforslaget 

4.1 Landskapshensyn  
Den Europeiske landskapskonvensjonen og Naturmangfoldlovens § 1 legger noen føringer for 
at landskapshensyn skal ivaretas i planen. Analysen omfatter boligområdenes innvirkning på 
landskapsbildet. 
 

Landskap og landskapsverdier 

Krakstadmarka inngår i landskapsregion 8, definert som innsjø- og silurbygdene på Østlandet, 
med mye dyrkingsareal. Området består av en større andel skogareal sammenlignet med 
omkringliggende områder. Dette skyldes til dels bratt og ulendt terreng som har 
vanskeliggjort dyrking av jord til matproduksjon. Planområdet består stort sett av frodig skog 
med åser og kantvegetasjon som utgjør et tydelig skille mellom byområdene vest for 
planområdet, og jordbruksområdene lenger øst. Det er også deler av området som har et 
kulturlandskap med åkrer og gårdsbygninger, der noe av dette er synlig fra deler av byen. 
Kulturlandskapet har også verdier knyttet til rekreasjon og et kulturmiljø som bidrar til å 
styrke kvaliteten i området.   

Konsekvenser landskap 

Beskrevne landskapsverdier i Krakstadmarka utgjør en viktig del av det helhetlige 
landskapsbildet til Hønefoss. Det vurderes at det er særlig fra sentrale deler av Hønefoss og 
omkringliggende høydedrag med frie siktlinjer mot planområdet i retning øst og sør, at 
endringene i landskapet vil bli mest synlig. Når det bygges med stor tetthetsgrad ut mot 
markerte høydedrag vil landskapsbildet endre seg vesentlig. Tiltak for å bedre 
utsiktsforholdene i området med fjerning av vegetasjon kan bidra til mer synlige 
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landskapsendringer.  I de områdene som lar seg bygge ut legges det opp til en konsentrert 
småhusbebyggelse, med mulighet for mindre tett bebyggelse i noen områder dersom 
grunnforholdene ikke tåler en tett boligkonsentrasjon. Kulturlandskapet slik det er i dag vil 
kunne forringes noe som en følge av utbygging. 

 

 

Bilde 1: Eksempel på bebyggelse med aktuell småhuskonsentrasjon i planområdet. Kilde: Reguleringsplan for 
Tanberglia.  

 

Avbøtende tiltak 

Det er i planforslaget lagt opp til en noe lavere utnyttelsesgrad enn tidligere planforslag la opp 
til, på grunn av terreng og grunnforhold. En del av landskapsendringene kan dempes ved å 
trekke inn bebyggelsen noe og bevare vegetasjon i ytterkant mot skråningene. Bebyggelsen 
vil i deler av planområdet bli etablert på en slik måte at den ikke bryter landskapsiluetter, 
nedenfor åskanter. Foreslåtte boligområder må tilpasses på en måte som reduserer negative 
landskapsvirkninger. Reguleringsplanen vil kunne sette noen føringer i farge og materialvalg 
for å sikre at bebyggelsen blir best mulig integrert i landskapet. 

Oppsummering landskap 

For et bynært område som Krakstadmarka vil man oppleve en transformasjon av området fra 
tett skog og jordbruksområder, til en tett bebyggelse synlig fra mange deler av byen. 
Kantvegetasjon som blir bevart vil dempe inntrykket av bygningsmassen. Dette må avveis 
mot andre hensyn. På reguleringsplannivå vil man med opprettholdelse av grønnstruktur og 
krav til bestemmelser for fasader og fargevalg, bidra til at bebyggelsen blir mer integrert i 
landskapet. 

4.2 Friluftsliv 
Plankartet viser en grønnstruktur som følger de naturlige ravinedalene og åskantene inn mot 
boligområder. Friluftsinteresser ivaretas best ved å utnytte allerede eksisterende stier med 
tilhørende grøntdrag og sikre at det holdes av nok områder som muliggjør et 
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sammenhengende stisystem enten regulert som grønnstruktur eller L (landbruk). Øst for 
planområdet er det i tillegg regulert opp skiløyper om vinteren. 

 

Konsekvenser 

Arealbeslag til boligformål og økt belastning kan redusere muligheter for friluftsliv dersom 
det ikke blir tilrettelagt og tatt hensyn til stier og buffersoner. Kartlegging viser at det totalt 
sett er mulig å utbedre og øke tilgjengeligheten og attraktiviteten for friluftslivet i området. 
Dette gjøres best ved å legge til rette for stier langs kanter og rygger som danner en naturlig 
avgrensing ut mot mindre fremkommelig terreng. Stiene vil forbinde de ulike områdene med 
hverandre der det blir lagt opp til en vurdering av stiforbindelser på reguleringsplannivå.  

Avbøtende tiltak 

Vegetasjon rundt utsiktsposter og annen kantvegetasjon bør skjøttes for å opprettholde disse 
kvalitetene. Dette kan enten utføres på frivillig basis ved lag og velforeninger eller av 
kommunen etter avtale med grunneier.  

Det legges opp til at byens befolkning skal kunne bevege seg fra sentrum og opp i gjennom 
Krakstadmarka. Videre vil det da være mulig å kunne følge pilegrimsleden nord og sydover, 
samt gå eller sykle videre østover mot Ringkollen. Det er av miljø- og rekreasjonshensyn 
viktig å bevare de mest sentrale bekkedragene og naturkvaliteter som øker attraktiviteten til 
området. Ett av disse områdene er «Gampeberget» som ligger like ved et naturlig 
krysningspunkt for ferdsel mellom nord og syd i planområdet. I området er det en naturlig 
foss som bidrar til å heve naturkvalitetene. 

Planprogrammet til kommunedelplanen la opp til at det skulle tilrettelegges for bynært 
friluftsliv med gang- og sykkelstier langs elva. Etter nærmere vurderinger av strandsonen 
anses ikke dette lengre som aktuelt. Skråningen ned mot elva er stedvis svært bratt og i 
enkelte områder har det nylig gått mindre ras. Store inngrep i sonen nærmest elva er også 
uheldig av hensyn til det biologiske mangfoldet. Dersom det ikke går ut over 
strømningsforholdene i elva, kan det tillates utsetting av brygger langs elvekanten. Dette vil 
kunne tas opp igjen i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. På sikt vil dette kunne knyttes 
sammen med gang – og sykkelstier fra sentrum og over til Krakstadmarka.  

 

4.3 Kulturminner 
Deler av planområdet er naturlig egnet for bosetting og deler av området har vært bebodd 
langt tilbake. Kulturhistorisk registrering foretatt av Buskerud fylkeskommune sommeren 
2009. Det ble benyttet maskinell flateavdekking eller sjakting. Metoden brukes for å finne 
spor av strukturer i undergrunnen, som for eksempel nedgravninger etter graver, ildsteder og 
kokegroper, veggrøfter og stolper etter forhistoriske huskonstruksjoner og fossile dyrkingslag 
åkrer og andre strukturer som ikke er synlige over bakken. Det ble også gravd prøvestikk 
(groper på 40X40cm) for hånd for å søke etter spor av steinalderboplasser og 
overflateregistrering av hele tiltaksområdet. Undersøkelsene ga 8 funnførende sjakter med til 
sammen 45 strukturer i form av kokegroper, stolpehull og veggrøfter etter hus, ovnsstruktur 
samt fossile dyrkningslag og ardspor. Det ble også observert ulike kullflekker, fyllskift, utkast 
og mulige nedgravinger som ikke ble registrert som automatisk fredete kulturminner.  
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På Tanbergmoen ble det registrert 2 ulike huskonstruksjoner med uvanlig godt bevarte 
veggrøfter. De automatisk fredete kulturminnene på Tanbergmoen befinner seg i den nordlige 
delen av sjakta. Det er lokalisert et langhus innenfor den sørlige delen av planområdet, og i 
kant med Tanbergmoen. Lokalisering av funnene er vist på kart 4. (under)  
Registreringa viser også at det er observert flere usikre strukturer og at potensiale for å finne 
flere automatisk fredete kulturminner i området mot Tanbergmoen er stort.  
 
Konsekvenser  
Det kan ikke søkes om utgravning og frigivelse av kulturminner før planforslag er lagt ut på 
høring. Alternativet er å frede områdene det er gjort funn samt en buffersone rundt funnstedet. 
Dette er mindre ønskelig ettersom det både beslaglegger utbyggbare områder og legger 
føringer for plassering og organisering av annen infrastruktur som vei og kabler. 
 
Avbøtende tiltak 
Det er i hovedsak snakk om funn av strukturer i grunnen som har liten formidlingsverdi ved 
bevaring og det forventes derfor at det vil bli gitt tillatelse til utgravning og frigivelse av 
byggeområdene. 

Oppsummert 

Det er gjort flere funn av kulturminner i planområdet og det kan forventes flere funn i 
forbindelse med eventuell utgravning og senere utbygging. Kulturminnemyndighetene bør 
rådspørres i den grad dette medfører spesielle krav til aktsomhet ved utbygging. 
Kulturminnene har i liten grad formidlingsverdi og det bør søkes om utgravning og frigivelse 
av disse i forbindelse med detaljregulering for å øke byggbart areal. 
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Kart 5, kulturminner 
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4.4 Landbruksinteresser  
Det er innenfor opprinnelig planområdet på ca. 900 dekar 70-75 dekar fulldyrka jord, hvorav 
2 sammenhengende arealer på henholdsvis 35 og 20 dekar skiller seg ut. De resterende 15-20 
dekar er fordelt på 5 mindre arealer. Jordbruksarealene består i hovedsak av siltholdig og 
marin lettleire, og er av god kvalitet.   

Området er tross dette ikke med i den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV), 
vedtatt i Formannskapet 21.04.2015. Dette skyldes at området tidligere er omdisponert fra 
landbruksformål i gjeldende kommuneplan. Hønefoss er omgitt av til dels svært verdifulle 
jordbruksområder. Innenfor planområdet til Krakstadmarka er det i dag korn og 
grasproduksjon og skogdrift. Det er allerede etablerte boligområder både nord og sør for 
planområdet, området ligger nært til Hønefoss, og det har en klar avgrensing mot de 
sammenhengende jordbruksarealene ovenfor.  

Resten av opprinnelig planområdet – altså ca. 800 dekar – er skogsmark. Størstedelen av 
skogbruksarealene består av leirjord av høy bonitet (G 17 og 20), mens i dalbunner med frisk 
fuktighet vil en kunne finne super bonitet (G 23). Det har vært drevet intensivt kulturskogbruk 
i området de siste 60 – 70 år, og det er sterkt preget av gran. Siden gran på denne lokaliteten 
er utsatt for råte, avvirkes den i relativt ung alder slik at området alltid vil ha stor andel 
ungskog. På grunn av råteplagen er det i den senere tid plantet noe bjørk. Noen lauvtrær 
finnes også innblandet i granbestandene, og på de sist hogd flater kommer det opp mye 
lauvskog. På en av de nyere flatene er det plantet gran med tanke på produksjon av juletrær. 
Furu finnes på enkelte lokaliteter med grus.   

Driftsmessig har området i utgangspunktet en del vanskelig tilgjengelige lokaliteter, men med 
opparbeiding av enkle traktorveier har likevel drifta gått greit. 
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Kart 6. Jordpolitisk arealvurdering (JAV) 
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Konsekvenser  
To landbrukseiendommer innen den opprinnelige planavgrensningen til kommunedelplanen 
blir til dels sterkt berørt. Gnr. 97, bnr. 12 har hele sitt jordbruksareal på 35 dekar innenfor 
planområdet, mens gnr. 96, bnr. 1 har 20 dekar (av 145) innenfor planområdet. Mye av 
skogen vil nødvendigvis forsvinne med den planlagte utbyggingen.  
 

Det har i det videre arbeidet med planbeskrivelsen dukket opp et behov for å ta inn andre høyt 
klassifiserte jorder nord i planområdet, deler av Gnr,97/ 1 (36da og 4da) og 96/1 (6,5da). 
Årsaken er å kunne sikre helhet i planen, både økonomisk og i forhold til å kunne skape en 
sentrumsnær fortetting. For det nordlige området vil en omdisponering av de aktuelle 
områdene kunne bidra til å senke felleskostnadene til bro mot sentrum, vei og annen 
infrastruktur. Det er estimert at felleskostnadene vil reduseres med ca. 50 000 pr. tomt. Dette 
vil kunne ha gunstig betydning for mulighetene for at området som helhet blir lønnsomt å 
utvikle. Omdisponeringen vil også gi større arealer for sentrumsnær fortetting og vil gi klare 
grenser mellom byggeområder og gjenværende dyrka mark.  

Den foreslåtte planendringen innebærer at tre jorder på henholdsvis 4,6 og 36 dekar fulldyrket 
jord må omdisponeres fra jordbruksareal til byggeområde. De aktuelle arealene er 
havavsetning, med forholdsvis høyt leirinnhold (mellomleire). Omtrent 10 dekar av det største 
arealet er planert. Arealene vurderes å være av middels god kvalitet, godt egnet til bl.a. gras 
og kornproduksjon. 

Eiendommen som må avgi det største arealet (97/1) har i utgangspunktet 65 da fulldyrka jord 
og 85 da produktiv skog. En omdisponering vil således mer enn halvere eiendommenes 
jordressurser. Den andre eiendommen (96/1) har et samlet jordbruksareal på 145,5 da og 556 
da produktiv skog. 

Omdisponeringen vil medføre endringer av kulturlandskapet i området. Utbyggingen som er 
tenkt på de nå dyrkede områdene er av en slik art (tett bebyggelse) at de ikke naturlig vil gli 
inn i kulturlandskapet og danne en helhet. Utbyggingen vil i stedet endre grensene mellom 
bebygde områder og kulturlandskap.  
 

Avbøtende tiltak 

Både jord- og skogressursene anses som godt dokumentert. Det bør tas hensyn til buffersoner 
mellom ulike landskapstyper for å skape naturlige overganger. Omdisponering av areal 
sentrumsnært kan gi en samlet gevinst for landbruksarealene ved at presset på utbygging av 
jordbruksarealer andre steder blir mindre samtidig som den sentrale beliggenheten tillater høy 
tetthet på utbyggingen.  

Isolert sett blir besparelsen pr. tomt relativt beskjeden (i størrelsesorden kr. 50 000,-). Totalt 
for de 400 boligene besparelsen gjelder summerer dette seg til 20.mill. Utredningene har så 
langt vist at større deler av det nordlige planområdet ikke egner seg for utbygging og dette 
forslås tilbakeført til L-område. Det samme gjelder lavereliggende deler av det sørlige 
området. Samlet gjør dette at vesentlige skogområder og to mindre jordbruksareal tilbakeføres 
til L-område. 

 

Oppsummering 
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Store deler av Krakstadmarka vil forbli grønt. Det er fremmet forslag om å innlemme ikke 
tidligere omdisponert jordbruksareal for å øke antallet boliger som lar seg realisere. En 
eventuell økning i boliger vil ha konsekvenser i forhold til muligheten for gjennomføring av 
kostbar infrastruktur som vei og bro og vil også øke antallet tilgjengelige fremtidige boliger 
nær sentrum av Hønefoss. Økt bebyggelse nær sentrum er i tråd med regionale føringer om 
fortetting og bygging nær eksisterende sentra, mens bruk av jordbruksarealer strider mot 
jordvernet. Det er ut i fra et byutviklingsperspektiv viktig å sikre arealer for sentrumsnære 
boligområder. Dette vil også bidra til å dempe presset på mer avsidesliggende arealer som 
ikke vil kunne ligge like tett på byen og nyttiggjøre seg av sentrumsfunksjonene.  

I planforslaget som foreligger til 2.gangs behandling er tre jordbruksarealer på henholdsvis 
34da, 6da og 4 da tatt med videre etter 1.gangs behandling. Fylkesmannen har innsigelse til 
omdisponeringen og kommunen kan ikke egengodkjenne planforslaget hvor disse er med. 
Planen legger likevel opp til at planen vedtas med mekling om de aktuelle jordbruksarealene 
slik at endelig avgjørelse tas i departementet dersom mekling ikke fører frem. Dersom 
Departementet aksepterer endringen vil dette medføre omdisponering av dyrka mark ut over 
allerede avklarte jordbruksarealer. 

 

4.5 Konsekvenser for barn og unges interesser  
Barn og unge skal sikres en mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. I 
kommunedelplanen ivaretas barns interesser best ved å sikre gode møtesteder, muligheter for 
lek og aktivitetsfremmende opplevelser. Planen vil omfatte et betydelig antall boliger med 
konsentrert småhusbebyggelse. Befolkningskonsentrasjon, alderssammensetting og struktur 
vil være avhengig av type boliger som realiseres og hvilken tiltrekningskraft området har på 
forskjellige befolkningsgrupper. Boliger i Krakstadmarka antas å være attraktiv for 
barnefamilier som ønsker en bynær bolig med god tilgang til friområder.  

Boligtetthet og utbredelse vil i sin tur gi behov for etablering av lekeplasser og friarealer 
tilegnet barn og unge. Planen utløser også behov for å øke barnehagekapasiteten, som er 
nærmere beskrevet i eget avsnitt. Barn og unge skal også tillegges et spesielt fokus når det 
gjelder forurensning, trafikksikkerhet og sikre skoleveier. Planens utbredelse sørover 
innebærer at deler av området faller utenfor opptaksområde til nærmeste skole og 
nærskoleprinsippet (for de minste elevene). 
 

Avbøtende tiltak 

Det skal opprettes en gang- og sykkelvei langs planlagt intern samlevei som sikrer forholdene 
for myke trafikanter. Skolevei fra boligområder til sentrum eller en eventuell ny skole i 
Krakstadmarka vil sikres med gangvei som følger veitrasé for intern samlevei. Det legges i 
tillegg opp til at det kan anlegges en skjermet intern gangvei som avkorter gangavstanden 
mellom de nordlige og sørlige delene, her vil stigningsforhold som ikke er i hht. Universell 
utforming.  Bruforbindelse til Schjongslunden utføres som gang og sykkelbru.  

Lekeplasser i planen skal bestå av sandlekeplasser, nærlekeplasser og strøkslekeplasser, jfr. 
kommuneplanens bestemmelser for byggeområder § 1.0.7. Avsatt areal må sikres mot trafikk 
og forurensning. Dersom lekeplass og parkering legges inn til hverandre skal det være en 
fysisk og visuell skjerming.  
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Forslag til plankart foreslår hvilke områder som er kan egne seg som fremtidig 
uteoppholdsarealer. Ved plan – og byggesaksbehandlingen skal konsekvenser og barns 
interesser i forhold til lekearealene vurderes nærmere. I forbindelse med etablering av 
boligområder stilles det krav i rekkefølgebestemmelsene om opparbeidelse av 
uteoppholdsareal med lekeplasser før området tas i bruk.  

Planen har en stor andel naturområder som omkranser boligområder og finnes i nærhet til 
arealene som er avsatt til fremtidig uteoppholdsareal. Disse områdene kan i varierende grad 
også egne seg til lek og idrett, blant annet avhengig av skjøtselstiltak.    

Ferdsel for myke trafikanter må vurderes konkret for de enkelte delområdene. Dette må 
vurderes ved detaljregulering slik at løsningene tilpasses terrenget og utbyggingsmønsteret i 
de ulike områdene. Det vil være viktig å sikre boligområdene slik at de blir oversiktlige og 
sikre nok til å unngå konflikter mellom biler og myke trafikanter.  
 

Oppsummering 

Gangveier og stier innad i områdene og mellom ulike delområder vil kunne bidra positivt til 
muligheten for trygg ferdsel for barn og unge. Hovedløsning for transport må sikre 
trafikksikre forhold for barn og unges skoleveg. Planen ivaretar hensynet til gode 
uteoppholdsareal med avsatte områder til dette formålet. Reguleringsplanen må videre følge 
krav til utforming og sikring av disse arealene. 

4.6 Universell utforming  

Universell utforming skal inn som prinsipp i planleggingen av området j.fr. pbl. §1-1. Dette 
innebærer at bygg og uteområder skal formes på en slik måte at flest mulig kan leve, bo og 
bruke området uten spesiell tilrettelegging eller hjelp. Ingen deler av planen er i dag spesielt 
tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for rullestolbrukere). 
Eksisterende veier i området er i dag svært uframkommelige. Det må legges til rette for en 
hovedløsning for transport som er tilrettelagt for alle. Store deler av friområdene er bratt med 
ravinerte skråninger, noe som gir utfordringer ved tilrettelegging for økt tilgjengelighet for 
alle.  
 
Konsekvenser  

Det bratte terrenget gir spesielle utfordringer for opparbeidelse av universelt utformede 
arealer for ute- og oppholdsområder, gang- og sykkelstier og friluftsområder.  

I planforslaget legges det opp til etablering av separat gangvei som forbindelse mellom den 
nordlige og sørlige delen av planen. Denne vil følge en annen trasé enn den interne 
samleveien, og vil ikke følge kravene til universell utforming. Boligområdene er plassert på 
flatere områder med bebyggelse som gradvis avtar mot skråningene.  

 

Avbøtende tiltak 

Transportsystemet skal tilrettelegges med en helhetlig hovedløsning som vil sørge for 
tilgjengelighet for alle brukergrupper. De konkrete løsningene for utforming med tanke på 
funksjonalitet, tas stilling til på reguleringsplannivå. Boligområder, utearealer og offentlige 
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bygg må forøvrig følge normkrav fra Byggteknisk forskrift om universell utforming1. Det er 
særlig viktig at prinsippet om universell utforming anvendes som strategi i en tidlig fase for 
bygg og anlegg.  

Utearealer skal være universelt utformet og plassering av byggverk må vurderes nøye. 
Utbygger må undersøke hva det konkret innebærer å ta hensyn til universell utforming. 
Reguleringsplaner skal følge en helhetlig strategi for utforming og planlegging som ivaretar 
menneskets funksjonskrav, rettighets- og likeverdsperspektiv og livsløpsperspektiv.  
Gangbru over til Schjongslunden vil gi nærhet til tilgjengelige uteområder langs elvekanten 
og idrettsanlegg.  
 

Oppsummering 

Planens omfang tilsier at man i så stor grad som mulig bør ha et friluftsområde tilrettelagt for 
alle brukergrupper. Tilgjengeligheten bør utbedres med opparbeiding og utbedring av stier, 
skogsveier, gang - og sykkelstier og veier som øker fremkommeligheten. 

Boligområder, vei og lekearealer må følge nasjonale standarder for universell utforming. Ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner skal det så langt det terrengmessig er praktisk mulig, tas 
hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med prinsippene om universell utforming, jfr. 
planbestemmelse § 4.5.1  

Bratt terreng gjør det krevende å opparbeide universelt utformede stier og turområder, 
samtidig vil økning i tilgjengeligheten åpne muligheten for at funksjonshemmede kan delta i 
daglig friluftsliv. Utsiktspunkt som ligger i tilknytning til nåværende traktorvei skal utformes 
i iht. krav om universell utforming. I turdragene kan det opparbeides og vedlikeholdes stier og 
hvileplasser. Hvis mulig bør det tilrettelegges helt eller delvis for universell utforming i den 
sørlige delen av planområdet, område GTD_F1-4. Stier og oppholdsplasser kan ha harde 
dekker, jfr. § 6.2 

Planinnholdet må tilpasses plansituasjonen og hvilke løsninger som er mulige ut i fra gitte 
fysiske og topografiske forutsetninger. Universelt utformede utearealer og friluftsområder vil 
også kunne øke attraktiviteten til området. 

 

4.7 Biologisk mangfold 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og detaljreguleringer. 

Naturverdier 

Store deler av planområdet er ubebygd og består av skog, bekkedrag, åkrer og 
vegetasjonsbelter. I ravinedalene er det flere bekker som har en viktig funksjon både for dyre- 
og plantelivet, i tillegg til å lede bort overvann.  Det ble i 2000 gjennomført en vurdering av 
det biologiske mangfoldet i Krakstadmarka (Bye 2000, vedlegg). Følgende registeringer ble 
da omtalt: 

1. Gråor-heggeskog – utforming flommarksskog 
Finnes som et belte langs Storelva i den sørlige delen. Området vurderes til å ha regional 
verdi.  

                                                           
1 http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html 
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2. Gråor-heggeskog – utforming liskog/raviner 
Finnes i de fleste bekkeravinene i både den nordlige og sørlige delen av planen og består av to 
ravinesystemer. Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi. Ravinedalen i sør er i 
senere tid avskoget og er ikke lenger ansett å ha stor verdi.  

3. Store gamle trær 
På en ravinerygg langs bekken mellom Krakstad og Støa står en bestand av store, gamle 
osper. Området vurderes å ha lokal verdi.  

Ut over disse registreringene er det i følge artsdatabanken ikke registrert rødlistearter eller 
truede arter i områder. Det er registrert livskraftige bestander av flere forskjellige sopp – og 
fuglearter.  Området består av viktige viltbiotoper og ligger inntil sentrale trekkveger for vilt 
som krysser Tanbergmoen.  

Konsekvenser for natur 

Konsekvensene av en boligutbygging på det biologiske mangfoldet er avhengig av 
utnyttelsesgrad og lokalisering av utbyggingsarealene. Dersom grunnforholdene legger til 
rette for det, vil boligområdene kunne få en middels høy utnyttelse med tett lavhusbebyggelse.  

I forbindelse med opparbeidelse av vei og boligområde B_F7 og B_F_8 er det aktuelt å legge 
deler av bekken i rør. Inngrep som berører bekkene vil kunne ha virkning på erosjon og 
vannkvalitet, samt bekkenes funksjon som en del av et lokalt økosystem. Ved sterkere 
vanngjennomstrømning og dårligere vannkvalitet vil dette i sum også kunne ha innvirkning på 
Storelva.  

Større trær som blir stående igjen i åpne områder kan være utsatt for rotvelt. De kan også 
påvirke marktrykket slik at stabiliteten lokalt kan bli endret. Det er samtidig behov for å 
bevare større trær som utgjør potensielle hekkeplasser for fugler. Etter som det blir færre 
grøntområder reduserer dette beitetilgangen for spesielt Elg og Rådyr.    

Avbøtende tiltak 

Grøntdragene rundt bekkene bør så langt som mulig bevares og eventuelle virkninger av 
inngrep som berører bekker må vurderes nærmere hvis det blir aktuelt å legge bekker i rør. 
Inngrep i ravinene må foretas mest mulig skånsomt mot miljøet og på en slik måte at 
miljøkonsekvensene reduseres.  

På reguleringsplannivå må det vurderes fordrøyningsbasseng og åpne løsninger som i dette 
tilfellet vil kunne bidra til å unngå eller begrense negative konsekvenser for vannkvalitet og 
økologi. Det må også gjøres en egen konsekvensutredning i forbindelse med bru som skal 
krysse Storelva.  

Det kan i forbindelse med opparbeidelse av intern samlevei være aktuelt å legge vegen slik at 
det vil være mulige å kombinere en undergang mot øst som en kunstig spredningskorridor. 
Denne vil også bidra til å øke tilgjengeligheten for turgåere som vil krysse veien øst-vest.  

Flommarksskogen og ravinedalene har et betydelig høyere artsmangfold enn de tilliggende 
områdene, og ved å unngå en nedbygging av disse områdene, vil konsekvensene for det 
biologiske mangfoldet langt færre. Grønnstruktur og L - områder vil ivareta de viktigste 
områdene for biologisk mangfold. 

Boligområdene er i hovedsak lokalisert på større skrånende flater der jord – og skogbruk 
historisk sett har vært mest framtredende. Disse områdene anses som bedre egnet for 
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utbygging da de i mindre grad berører sårbare arter. Det vil fortsatt legges opp til at skogen 
kan driftes på tilsvarende måte som i dag i de L- områdene som ikke berøres av boliger og 
infrastruktur. Fortsatt drift av skogen antas å være den beste løsningen for å sikre at området 
opprettholder en tilstand lik den man finner i dag. 

Oppsummering 

Planen ivaretar en grønnstruktur som tar hensyn til områder som er viktige for biologisk 
mangfold, og som muliggjør opprettholdelse av spredningskorridorer for en rekke arter 
gjennom regulering av grøntformål, hensynsoner og krav i bestemmelsene. Samlet sett anses 
planen å ivareta prinsippene i NML §§8-12. 

I det videre arbeidet med reguleringsplanen må det tas stilling til om det er mulig å legge hele 
eller deler av bekken mellom B_F_7 og B_F_8 åpen. Bekker som legges i rør kan gi negative 
følger for vannkvaliteten i Storelva. Prinsippet om mest mulig åpne bekkedrag gjelder også de 
andre bekkene innenfor planen.  

Det må gjøres en nærmere vurdering om bevaring av dominerende enkelttrær på 
detaljreguleringsnivå, ut i fra en helhetlig vurdering av terreng og utforming av arealer. Ut 
mot brattere skråninger er det heller ikke ønskelig med tyngre trær som kan utløse mindre 
skred.  
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Kart 7, natur 
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4.8 Klima, energi, luft og lokalklima 
Området, som i dag er et skog- og jordbruksområde, endres til å bli et sentrumsnært 
boligområde med en eller flere offentlige bygninger. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. Boligtettheten avgjør 
spørsmålet om fjernvarme. Fjernvarme er ikke aktuelt dersom det bygges områder med mye 
eneboliger. Det er nødvendig å vite noe om tetthetsgraden på bebyggelsen for å kunne gjøre 
beregninger om lønnsomhetene til fjernvarme. Det går et hovedrør for fjernvarme fra nedre 
Arnegårdsveien som er aktuell å koble seg til. Det kan vurderes rør fra Høyskolen og 
Ringeriksgata.  

Det blir trolig ikke aktuelt å strekke rør gjennom hele planområdet retning nord-syd. Når 
utbyggingstettheten er bestemt vil det være naturlig å ta en vurdering på om etablering av 
fjernvarme er aktuelt. Det er også en mulig konflikt mellom bruk av lavenergihus/ passivhus 
og fjernvarme da energibehovet i disse boligene er så lavt at investeringene raskt kan bli 
ulønnsomme. 

Konsekvenser 

Endringene en utbygging medfører vil nødvendigvis gi konsekvenser for lokalklima (sol- og 
vindforhold), luft og støynivået i området. Endringer i vegetasjonen, terrengendringer og 
boligbygging vil kunne føre til endringer i lokalklimaet. Økt trafikk og større menneskelig 
aktivitet medfører mer støy og luftforurensning. Ved en lokal gjennomfartsvei med 
forbindelse til sentrum, vil det kunne bli nødvendig å tenke på plassering av boliger i forhold 
til vei og støy. Vedlagt trafikkanalyse tilsier at det vil kunne bli noe støy fra intern trafikk i 
området. Beliggenheten gjør deler av området utsatt for støy fra Sentrum. Denne støyen bør 
kartlegges og inngå i vurderingen av det totale støybildet for de ulike delene av planområdet. 
Fjerning av veibru reduserer muligheten for en effektiv kollektivtransport, samtidig som det 
bidrar til at flere vil kunne velge sykkel – og gangløsninger.  

Avbøtende tiltak 

Infrastruktur og valg av energiløsninger må planlegges på en slik måte at det gir minst mulig 
negative miljøkonsekvenser.  

Mobile klimautslipp: nærhet til sentrum/ etablering av funksjoner innen området fører til at 
flere kan nytte disse uten bruk av bil. 

Nye byggeforskrifter stiller krav om alternativ oppvarming. Det skal derfor stilles krav til valg 
av energiløsninger for nybygg. Det er løsmasser i området som er medium for jordvarme. 
Jordvarme egner seg spesielt godt i områder med løsmasser og jord med høy fuktinnhold som 
myr, matjord og leire. Valg av energiløsning må vurderes i sammenheng med valg av 
bygningstype. Konkrete krav til oppvarmingskilde bør derfor stilles ved detaljregulering. 

Lokalklimatiske forhold må vurderes i sammenheng med utbyggingen. Strukturen på 
bebyggelsen kan eventuelt planlegges slik at det motvirker eventuelle negative 
lokalklimatiske forhold (økt skygge/vind). Det bør tas hensyn til solforhold og vindforhold 
gjennom plassering av boliger og ivaretakelse av vegetasjonsbelter og trær i området. Vind fra 
åpne områder som Tanbergmoen bør kunne dempes med vegetasjon og plassering av bygg. 
Forslag til detaljregulering må derfor vurdere lokalklimatiske endringer og vise hvordan tiltak 
skal gjennomføres for å dempe eventuelle negative virkninger som følge av utbyggingen. 

 



  

28 
 

Oppsummering 

Utbyggingen av Krakstadmarka muliggjør bosetting nær Hønefoss sentrum med de tilbud som 
finnes der. For at utbyggingen skal gi minst mulig negative konsekvenser for miljøet vil 
organiseringen av vei og trafikk ha stor betydning. Det bør tilrettelegges for å reise kollektivt 
og gjøres enkelt å gå eller sykle til sentrumsområdene for å unngå bruk av egen bil i størst 
mulig grad. Etablering av allment tilgjengelige funksjoner som barnehage og nærbutikk kan 
bidra til mindre transportbehov. 

Valg av oppvarming vil kunne ha konsekvenser for miljøet, men det anses at valg av 
oppvarming må sees i sammenheng med valg av boligtyper og utbyggingsmønster. Dette kan 
variere mellom områdene og krav om valg av oppvarming bør derfor stilles i 
detaljreguleringen for de ulike områdene for å sikre gode løsninger. 

Utforming og plassering av bygninger vil ha betydning for lokalklimatiske forhold. Både 
utforming av enkeltbygg og plasseringen av bygg i forhold til hverandre og i forhold til 
topografien og grøntstrukturen vil påvirke lokale vind, sol og utsiktsforhold. Disse forholdene 
må vises og vurderes helhetlig i detaljreguleringer for de ulike områdene. 

 

4.9 Støy 
Støyvurderinger (COWI) viser konsekvenser for fire ulike veitraseer. Vedlagte resultatkart 
viser støysoner for de tre hovedatkomstene Støalandet, Ringeriksgata –Tyristrandgata -
Schjongs gt og Tandbergmoveien-Arnegårdsveien. De er vist i to situasjoner; før og etter 
utbygging. 

1. Støalandet. 

Situasjonen før utbygging er trafikken svært lav og ingen steder ligger noen boliger i gul eller 
rød sone. Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i 
rød sone. 

Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra veiene. 
Langs Krakstadveien er det likevel kun i øst at boliger blir liggende i gul sone. Terrenget 
skjermer for støyutbredelse til sidene. 

Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 

Det må forventes at det vil bli behov for støytiltak langs Støalandet. Det blir neppe behov for 
støytiltak langs Krakstadveien. 

2. Ringeriksgt-Tyristrandgt-Schjongs gt. 

Brua er etter offentlig ettersyn omgjort til gang/sykkelbru og antas ikke å få konsekvenser for 
støy eller behov for tiltak langs trasèen.  

 

3. Tandbergmoveien-Arnegårdsveien.  

Situasjonen før utbygging er at det først er at noe av bebyggelsen i nedre deler blir liggende i 
gul sone. I øvre deler blir ingen boliger liggende i gul sone. 
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Situasjonen etter utbygging med ny veg til Lisletta viser at sonene strekker seg lenger ut fra 
veiene. Nesten langs hele strekningen blir boligene liggende i gul sone. Ingen boliger i rød 
sone. 

Situasjonen etter utbygging uten ny veg til Lisletta vil gi mer trafikk her, og viser at sonene 
strekker seg enda lenger ut fra veiene. Men det medfører ikke at flere boliger blir liggende i 
gul sone. Heller ikke at noen boliger blir liggende i rød sone. 

Det vil bli behov for støytiltak for boligene langs den nedre og midtre delen av denne 
atkomsten. 

4. Støy på intern samleveg.  

I trafikkanalysen er trafikkmengden her estimert til ÅDT=400. Det er i støysammenheng et 
lavt tall. Selve vegen er ikke detaljplanlagt, slik at støysoner fra denne ikke er beregnet. 
Trafikkmengden tilsier, sammen med forventet lavt skiltet hastighet, at det i svært liten grad 
kan tenkes at det blir behov for støytiltak. 
 

4.10 Vei og trafikk 
Strategi for tilkomst til byen tok i planprogrammet utgangspunkt i å utrede tilkomsten til 
Hønefoss sentrum gjennom alternativene god tilkomst, middels tilkomst og ingen tilkomst for 
bil. Grunnforholdene medfører at det er begrenset med alternative veiføringer og veiene er 
derfor lagt der det anses teknisk og økonomisk mulig ut i fra terrengforhold og nytte som 
atkomst til boligområder. 
 
 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet for nødetater skal vies spesiell oppmerksomhet. 
Terrengforholdene i Krakstadmarka og planområdets utstrekning tilsier at det også er 
nødvendig å lede trafikken i flere retninger.  
Hvordan trafikken er fordelt er dokumentert i vedlagt trafikkanalyse. Utredningen ligger til 
grunn for dimensjonering av veier, kryss og tilhørende anlegg.  
 
Det er i konsekvensutredning av veg og trafikk lagt opp til fire adkomstveier inn til 
Krakstadmarka: 
A: Adkomst fv. 163/Vesterngata 
B: Adkomst fv. 35 Ringeriksgata/Hønefoss sentrum (gangbru) 
C: Adkomst fv. 35 Osloveien/ v Hvervenkastet 
D: Adkomst fv. 241 Lisletta 

Alternativ A: 

Trafikkutredningen viser at Støalandetveien vil få en kraftig økning av trafikk som dagens veg 
ikke er egnet for å håndtere. Veien ligger i faresone for kvikkleire og er utsatt for mulig 
kvikkleireskred. Ved videre detaljregulering blir det derfor viktig å sikre gjennomføring av 
nødvendige tiltak for å sikre at vegen kan tåle den forventede trafikken. 

Alternativ B: 

Atkomst mot sentrum via Ringeriksgata er planlagt som gang/sykkeltrasè. Dette er i tråd med 
målsetning om å tilrettelegge for flere gående og syklende ettersom den raskeste veien mot 
sentrum forbeholdes myke trafikanter. Analyseverktøyene som benyttes til trafikkanalyser 
fanger dårlig opp konsekvensene av slike grep men konkluderer med at gang/sykkelbru vil 
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begrense gjennomkjøring til sentrum samt føre til at noen flere innen området vil velge dette 
alternativet. 

Alternativ C: 

Adkomst via Fv.35 / Hvervenkastet tilsier beregningene at det ikke vil bli 
avviklingsproblemer, men veien er i dag boligvei og samlevei noe som på sikt vil kunne øke 
trafikken og føre til avviklingsproblemer i rundkjøring på Hvervenkastet. 
 
Alternativ D: 

Adkomst via Fv. 241 mot Lisletta tilsier beregningene at det ikke vil bli avviklingsproblemer, 
men situasjonen i Hønenkrysset, Fv. 241 og E16, vil forverres ved planlagt utbygging. Statens 
vegvesen har regulert rundkjøring i krysset og skal etter planen starte opp arbeidet med 
realisering av dette i 2016. En rundkjøring kan ikke prioritere kjørende på E16 i samme grad 
som et T-kryss. Løsningen er derfor sårbar med tanke på kapasitet på E16 ved økning av 
trafikk på Fv 241. Som følge av dette har SVV krevet at utbygging av Krakstadmarka med 
tilførsel fra Fv. 241 må avvente igangsetting av ny E16 fra Skaret. Dette er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Kart 8 Planlagte utbyggingsområder og planlagt internt vegnett. 
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Kart 9 ÅDT internt vegnett etter planlagt utbygging 

 

Konsekvenser 

Det er anslått at boligene på området totalt kan komme til å generere ca. ÅDT=2800. Det kan 
bli økt press på Krakstadmarka som «omkjøringsvei» dersom ikke hovedtrafikken gjennom 
Hønefoss blir løst. Dette vil motvirkes av at bru mot sentrum anlegges som gangbru og er noe 
som må ses i sammenheng med Ringerikspakka der arbeid med KVU skal gi svar for en 
overordnet trafikkløsning. Arbeidet startet opp høsten 2012 og konkluderte med anbefaling av 
miljøalternativet som prioriterer gående og syklende. Dette er fulgt opp i planforslaget 
gjennom at raskeste vei mot sentrum anlegges som gang/sykkelbru. Det må påregnes økte 
kapasitetsutfordringer for FV 163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet, og krysset ved FV 35 
Hønengata x Fv163 Vesterngata (Remakrysset).  

Anleggstrafikk: 
På grunnlag av beregnet oppfyllingsvolum og planlagt bygningsmasse er det nå utarbeidet et 
overslag over sannsynlig trafikk på om lag 40 ÅDT i anleggsperioden. I anleggsfasen vil det 
genereres mye tungtransport til og fra området. Dette må vurderes nærmere i utarbeidelsen av 
detaljreguleringer. Tiltak for å minimere ulempene for berørte parter, for eksempel 
gjennomføringer om utbyggingstrinn og valg av adkomstvei. 
 

Oppsummering 
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Trafikkrapportene viser prinsippløsninger for å forbedre de ulike adkomstene og hvilke 
løsninger som må utredes for å få til en helhetlig adkomstplan for Krakstadmarka.  

Kortsiktige tiltak for bedret trafikkbilde er kryssløsninger og fartsreduserende tiltak i og rundt 
planområdet. Det er lagt opp til utbedring av Arnegårdsveien frem til planområdet Tanberglia 
og det vil her bli etablert gang/sykkelvei. Langsiktige tiltak er KVU for Ringerikspakka og 
overordnede trafikkløsninger i og rundt Hønefoss sentrum.   
 

4.10 Vann og avløp 
Det er utarbeidet en ekstern vurdering av konsekvenser for vann og avløp i regi av Cowi 
(2012) som grunnlag for dette kapittelet. Utredningen tar for seg forhold knyttet til vann 
overvann og spillvann. 

 

 

Kart 10, oversikt over omtalte steder 
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Vann 

Det er i dag få kapasitetsproblemer i forsyningssystem i tilgrensende områder til planlagt 
utbygging. Vannledningsnettet i Ringerike kommune er delt i mange ulike trykksoner. Det 
aktuelle utbyggingsområdet vil berøre følgende trykksoner og forsyningsledninger:  

Sone Høyby basseng (4.000m3) => statisk trykk kote +134,00 - +138,00. Lavereliggende 
områder langs Støalandet forsynes i dag via en DN150mm vannledning. Det ligger i dag en 
DN150mm ringledning fram til krysset Ringeriksgata x Holegata på motsatt side av Storelva.  
Sone Tanbergmoen basseng (800m3) => statisk trykk kote +184,90 - +189,00. 
Tanbergmoen forsynes i dag via DN250mm vannledning i Tandbergmoveien. En mindre 
vannledning kan forsyne utbyggingsområdet via Arnegårdsveien, som ender parallelt med 
Tandbergmoveien.  
Sone Harehaugen basseng (1.000m3) => statisk trykk kote +267,95 - +272,97. Denne sone 
har for høyt trykk for utbyggingsområdet.  
Sone Hjertelia (red.ventil fra sone) => statisk trykk ca. kote +200. Forsyner Hjertelia 
gjennom en DN100mm vannledning.  
 
For brannvann er det dårlig kapasitet mot nord. Det går et rør fra Haugsbygd til Hjertelia 
(nord-øst).  

Overvann 

Mengden overvann som føres til vassdrag etter utbygging skal i utgangspunktet ikke være 
større enn den naturlige avrenningen fra området i dag. Det har i perioder med mye 
nedbør/snøsmelting vært registrert mye overvann ved Høgskolen i Buskerud. Det er tidvis 
flom ved bekkeinntak i området. Det er videre registrert oversvømmelser ved en bekkelukking 
under atkomstvei Støalandet, nord for eksisterende boligbebyggelse AB1. 

Spillvann 

Spillvann fra utbyggingsområdet ligger innunder Monserud rensedistrikt. Kommunens 
avløpsnett driftes med flere pumpestasjoner, og store deler av nettet er fellessystem. Det vil 
fortsatt være krav om separering av avløp fra spillvann og overvann i nye utbyggingsområder.  

Noe kloakk går i dag fra Arnegårdsveien og via høyskolen, det er aktuelt å koble seg på disse 
mot sør. I området Krakstad / Hjertelia / Hårom (B_F7 – B_F15) går hovedkloakken fra 
Haugsbygd via Hjertelia / Hårom til Vangen pumpestasjon på østsiden av Storelva. 

Konsekvenser:  

Vann 

Dagens forsyningssystem er i begrenset grad tilpasset en større utbygging av Krakstadmarka.  

Eksisterende vannledninger fra Haugsbygd (øst for planområdet) har begrenset 
dimensjonering for større belastninger. Ut fra ny bebyggelsesplassering må ny vannforsyning 
opparbeides, med kapasitet og sikring for blant annet brannvannsforsyning. Det er behov for å 
vurdere nye trykksoner og forsterkning av eksisterende vannledningsnett. For brannvann er 



  

34 
 

det dårlig kapasitet mot nord. Av drifts- og beredskapsmessige hensyn bør det da vurderes et 
gjennomstrømningsbasseng. 

Ledningsnettet fram til Hjertelia har begrenset kapasitet og må påregnes oppgradert over en 
viss strekning for å tilfredsstille krav til brannvannsforsyning.  

Det er mindre aktuelt å forsyne området via Haugsbygd, med pumping fra Hønefoss til 
Haugsbygd og deretter trykkreduksjon nedover mot Hønefoss igjen, ut fra energikostnader og 
kapasitet.  

Overvann 

Ved utbygging kan mengden overvann som tilføres vassdrag bli større enn den naturlige 
avrenningen fra området. Konsekvensene som følger av underdimensjonert 
overvannshåndtering kan gi betydelig skader på bygg og infrastruktur samt overbelaste 
avløpssystemet. Separatsystem for overvannshåndtering anbefales ikke da det bidrar til å øke 
vanngjennomstrømningen. Det kan i perioder med mye nedbør oppstå oversvømmelser. 
Overvann som øker risiko for skred er nærmere beskrevet under samfunnssikkerhet.  

Spillvann 

Monserud renseanlegg er nær kapasitetsgrensa for anlegget. Utbygging av Krakstadmarka vil 
bidra til behovet for en utvidelse av Monserud. Med bakgrunn i forventet vekst, bl.a. som 
følge av utbygging av E16 og Ringeriksbanen, er det igangsatt planer som tar sikte på å doble 
kapasiteten ved dagens renseanlegg innen få år. Utbyggingen av arealene i Krakstadmarka 
anses fornuftig plassert i forhold til mulighetene for å få en god tilknytning til ledningsnett 
fram til Monserud. Det må sees videre på valg av trasèer for spillvannsledninger og kapasitet 
på ledningsnett og pumper/andre tekniske installasjoner frem til renseanlegget. 

Avbøtende tiltak 

Vann 

For kommunen er det generelt ønskelig å begrense antall nye driftspunkter. For å sikre 
tilstrekkelig utjevningsvolum og reservevann med riktig trykk i nye forsyningsområder vil det 
være naturlig å vurdere nytt høydebasseng lokalisert over boligområdene, ca. 40-60 
høydemeter, mellom basseng på Tanbergmoen og basseng i Harehaugen.  

Forsyningssystemet må oppgraderes for å sikre krav til brannvannsforsyning. Ringerike 
kommune forutsetter at det i tettbygd strøk må bygges forsyningssystem som sikrer 
brannvannsuttak på 50 l/s i fire timer. Det tilsvarer et volum på 720m3. Det bør være 
minimum 2 bar trykk i nettet ved brannvannsuttak. For drikkevann stilles det krav om 20 l/sek 
for småhus og 50 l/sek for tett bebyggelse, f.eks. skole og barnehage.  

Overvann 

Alt overvann skal fortrinnsvis håndteres lokalt, dvs. uten tilknytning til offentlig avløpsnett, 
også om reguleringsplanen ikke spesifiserer dette. Aktuelle tiltak i overvannsdisponeringen er 
fordrøyning, infiltrasjon og sikring av flomveier. Lokal overvannshåndtering innebærer at 
lokalt naturgrunnlag utnyttes i størst mulig grad ved naturlig infiltrasjon og fordrøyning, eller 
en kombinasjon av disse. Såkalt grønn arealfaktor kan være egnet i slike tilfeller. Storelva vil 
være en god resipient og naturlig mottaker av alt overvann fra området.  
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Det må dokumenteres, for eksempel gjennom grunnundersøkelser, dersom lokal 
overvannshåndtering helt, eller delvis ikke er gjennomførbart. I følge NGU løsmassekart 
finnes det tykke marine avsetninger i området. Undersøkelser har påvist siltig leire med sand 
og siltlag. Infiltrasjon i grunnen er en betydelig utfordring i områder med slike tette masser. 

Takvann håndteres lokalt tilknyttet hver enkelt bolig. Det vil bli stilt krav i 
rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen om hvordan dette skal håndteres. Også 
overflatevann fra vei må håndteres for å unngå for høy vanntilstrømning i ravinedalene. Det 
bør tas hensyn til økte nedbørsmengder i årene framover, og beregnes hvordan dette skal 
håndteters.  

På grunn av skrånende terrengforhold og opparbeidelse av arealer er det aktuelt med delvis 
lukkede løsninger for overvannshåndtering. Det bør da benyttes betongrør eller kassetter som 
er tilgjengelige for vedlikehold. I anleggsfasen bør det gjøres egne vurderinger knyttet til 
overvannshåndtering.  

Spillvann  

Monserud planlegges utvidet. Kostnader til dette er store, men dette forutsettes dekket 
gjennom kommunens gebyrordning. Eventuelt kan det kreves inn anleggsbidrag som 
forholdsmessig belastes ut i fra en helhetlig vurdering opp mot andre prosjekter.  

Prinsipielt burde det vurderes etablering av ny spillvannsledning og fjerne alt fremmedvann 
(overvann) i avløp som i dag går til Monserud renseanlegg. Dette er et kostnadskrevende 
prosjekt som må veies opp mot 7/8 gevinsten av fjernet fremmedvann. Denne løsningen 
innebærer etablering av flere pumpestasjoner i de lavereliggende randsoner innen de enkelte 
feltutbyggingene.  
 

Eksisterende anlegg kontrolleres for kapasitet ved nærmere planleggingen for området. 
Eventuelle nye tiltak kan bli aktuelle for eksisterende avløpsanlegg ut fra kapasitet og 
standard. For Vangen kloakkpumpestasjon kan nye pumper, eventuelt fordrøyning bli aktuelt.  

Området Arnegård og Tanbergmoen (B_F1 –B_F6), viser løsning med overføring av 
spillvann til Vangen pumpestasjon ved Støalandet kan kombineres med eventuelle 
sikringstiltak langs Storelva. Bruk av Vangen pumpestasjon er energikrevende. Avløp kan 
kobles til Vangen kloakkpumpestasjon, eller eventuelt ved ny kryssing med pumpestasjon 
over Storelva til eksisterende avløpsnett for eksempel ved Ringeriksgata kloakkpumpestasjon.  

Løsning med overføring av avløp til Osloveien 10 kan gjennomføres uten pumping. Dette 
alternativ innebærer styrt boring ned til Storelva og ledninger lagt i Storelva. Denne løsning er 
av hensyn til sikker drift og pumping på Eikli lite ønskelig for kommunen. 

Løsning med pumping til Tandbergmoveien og selvfall til Monserud er aktuell – i det minste 
for enkelte av feltene (i sør). Det er minst tre alternative framføringer av avløp her: 1. 
Tandbergmoveien, 2. Trøgstadveien og 3. Direkte trase (ny spillvannsledning) 

For område Krakstad / Hjertelia /Hårom (B_F5 – B_F15) går som nevnt hovedkloakken fra 
til Vangen pumpestasjon. Ledningen skjærer gjennom utbyggingsområdene i felt B_F9, 
B_F10 og B_F11, og representerer en heftelse ved utbygging av områdene. Det kan være 
aktuelt å flytte på denne hovedledningen.  
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Det antas at hovedledningsanlegg i Haugsbygd er dårlig med en del separate systemer. Det 
gjelder særlig kummene, som stedvis har vært utsatt for setningsskader. Det er avsatt midler 
til utskifting av avløpskummer.  
 
Det forutsettes at spillvann fra nordre del av utbyggingsområdet Krakstadmarka tilknyttes 
eksisterende kommunal ledning gjennom området og videreføres til Vangen pumpestasjon. 
Teknisk drift oppgir at det er tilgjengelig kapasitet i denne stasjonen. 
 

Oppsummering 

Vann 

Det bør utredes etablering av et nytt høydebasseng som regulerer trykk i de høyereliggende 
deler av utbyggingsområdet. Dette alternativ krever som nevnt nærmere utredning. Dette bør 
også ses i sammenheng med en framtidig utvidelse av utbygging østover. For konkrete 
vurderinger vises det til vedlagt utredning (Vann og avløp, Cowi 2012).  

For vannkapasitet er det behov for å vurdere nye trykksoner og forsterkning av eksisterende 
vannledningsnett. Det igangsettes nå en hovedplan for vann hvor tema utredes nærmere.  

Spillvann 

Prinsipielt burde det vurderes etablering av ny spillvannsledning. Det forutsettes at spillvann 
fra nordre del av utbyggingsområdet Krakstadmarka tilknyttes eksisterende kommunal 
ledning gjennom området og videreføres til Vangen pumpestasjon. Løsning med pumping til 
Tandbergmoveien og selvfall til Monserud er aktuell – særlig for enkelte felt (i sør). 

Avløpsnettet med berørte pumpestasjoner må kontrolleres for å dokumentere systemets 
kapasiteter. Avhengig av endelig størrelse på utbygging må det kunne forventes å dukke opp 
enkelte behov for oppgradering av deler av eksisterende infrastruktur. 

Det må videre gjøres vurderinger knyttet til anleggsbidrag fra utbyggere for 
kapasitetsutvidelse på overordnet avløpsnett, og utvidelse av Monserud renseanlegg.   

Overvann 

Ingen del av overvannet skal føres til kommunalt renseanlegg. Lokal overvannshåndtering 
sikrer at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes, samt 
at avløpsanleggene ikke overbelastes. Det må tas hensyn til rasfare ved utarbeidelse av plan 
for overvannsdisponering. Riktig overvannsdisponering er også viktig i selve anleggsfasen. 
Det må så langt som mulig unngås at overvann legges i rør. 

Det bør utredes strategi for sikring mot erosjon i forbindelse med overvann/flomvann i 
området. Dette må vurderes i reguleringsplanen ut i fra områdets beskaffenhet.  

 

4.12 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 
Store deler av planområdet er ubebygd og har i dag ikke utbygd offentlige tjenester.  
Med broforbindelse anses Krakstadmarka som en attraktiv og sentrumsnær bydel. Planen 
legger opp til 2000 flere innbyggere i denne delen av kommunen. Dette forutsetter at planlagt 
gangbru over elva realiseres. Alderssammensetting og struktur vil avhenge av type boliger 
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som realiseres. Dette vil i sin tur påvirke blant annet etterspørselen etter offentlig og privat 
tjenestetilbud i området.  
 
Konsekvenser 

Befolkningsmengden som planen legger til rette for vil øke presset på offentlige tjenester, 
spesielt innenfor de sentrale delene av Hønefoss. Barnehagedekningen i Ringerike tilpasset 
nåværende behov. Det et er ventet at behovet her vil være økende i årene fremover. 
Kapasiteten må bygges ut for å møte fremtidig behov. Ser man på andelen barn i skolealder 
ventes det også en økning. Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eget 
bosted (nærskoleprinsippet oppl. § 8-1). Det er ut i fra dagens grunnskoler anses med få 
unntak å ha marginal kapasitet. Ut i fra planens omfang vil det bli behov for større 
investeringer i offentlige tjenester med tilhørende infrastruktur.  

For tjenestene innen helse og omsorg er det ikke ventet at forhold knyttet til selve planen 
utløser noen større behov utover den generelle veksten i kommunen. Demografiutvikling i 
2012 tilsa at det må bygges et nytt sykehjem innen 2022. Det er ikke tatt stilling til en 
eventuell lokalisering av dette.   
 

Avbøtende tiltak 

Kommunedelplanen legger opp til at det kan bygges barnehage innenfor to områder avsatt til 
tjenesteytende virksomheter på til sammen 13 dekar.  
 
Kapasiteten innen helse- og omsorg anses i hovedsak for å være knyttet til befolkningsøkning 
og demografiutvikling generelt, og ikke til et spesielt område. Hjemmetjenestene øker 
aktiviteten i tråd med behovene. Ut i fra måten hjemmetjenesten er organisert på er det en 
fordel at Krakstadmarka ligger nært sentrum. Det er i dag beregnet et nytt sykehjem innen 
2022 i forhold til dagens demografiutvikling. En ytterligere øking vil det da ikke være behov 
for innen nærmeste fremtid. 
 
Oppsummering 

Det vil bli behov for å øke barnehagekapasiteten i forbindelse med planen. Nærmeste skole vil 
være Benterud som står ferdig til 2019. Arealmessig er det satt av 13 dekar til offentlig eller 
privat tjenesteyting innenfor planområdet. Størrelsen på arealene vil gi en svært god dekning 
dersom utbygging blir realisert. Det vurderes at helse og omsorg vil kunne gi tjenester til nye 
innbyggere i Krakstadmarka innenfor nåværende struktur.  

Dette forutsetter godt utbygd infrastruktur med bru over Storelva fra enden av Ringeriksgata. 
Videre er god forbindelse gjennom Krakstadmarka fra området ved Tanbergmoen en 
forutsetning. 

 

4.13 Økonomi 
Det er et relativt klart prinsipp at interne kostnader må finansieres av tiltakshavere. 
Erfaringsmessig har det i andre prosjekter med mange utbyggere rundt samme eksterne 
anlegg, vært noe praksis med at disse har bidratt til felles ekstern infrastruktur etter 
forhandlinger og fordelingsnøkler. 
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Imidlertid gjenstår det vurderinger i konkrete løsninger for tilførselsanlegg samt mulige 
konsekvenser for kommunens hovedanlegg. Jfr signalene om at det er begrensede kapasiteter 
på hovedanlegg, dvs renseanlegg, høydebasseng, ledningsnett og evt. pumpestasjoner. For 
nevnte anlegg vil et viktig forhold være hvordan disse investeringene skal finansieres. 

Det gjenstår å utrede kostnader knyttet til ny etablering av et nytt høydebasseng som regulerer 
trykk i deler av utbyggingsområdet. 

Prinsipielt er det det behov for en overordnet vurdering av etablering av ny spillvannsledning 
med påkobling til Monserud via den sørlige delen av planområdet.  

Konsekvenser 

Det anses at økonomi med stor sannsynlighet vil være utslagsgivende for planens 
realiserbarhet. Dette gjelder spesielt finansiering av infrastruktur og opparbeidelse av tomter 
som krever at det tas særlig hensyn til grunnforhold. 

I denne planen vil det være store utfordringer mht. en modell der kommunen ikke skal bidra 
med ekstern infrastruktur. Det skyldes at det blir mange utbyggere som har ulik nytte av de 
ulike anlegg, samt at tidsfaktoren vil spille inn. Det kan være behov for større anlegg som det 
vil ta tid for mange felter å nyttiggjøre seg av. Det kan f.eks være utgifter til en bru fra 
sentrum til Krakstadmarka. 

En enklere kostnadsberegning basert på tidligere erfaringer innen fra tilsvarende prosjekter 
viser en kostnad pr bolig på ca. kr 160 000 - kr 210 000. I tillegg kommer kostnader til grunn 
og intern opparbeidelse.  

Tiltak  

Investeringene vil måtte gjennomføres bla. som direkte utlegg for enkeltutbyggere, gjerne 
felles investeringer som en gruppe utbyggere kan dele på, men også der kommunen vil måtte 
bidra som mulig utbygger og/eller som tilrettelegger for kapasitet på hovedanleggene. 
Kommunen har også mulighet for å benytte avgiftssystemet som finansieringskilde. 

Det er også mulighet for å benytte utbyggingsavtaler mellom alle parter inkludert kommunen, 
og refusjonskapitlet i plan- og bygningsloven er også mulig å anvende. 

Oppsummering 

Det foreslås at det som en oppfølger til planvedtaket utredes ulike finansieringsmodeller i for 
gjennomføring av planen. 

Omdisponering av landbruksarealer vil føre til at infrastrukturkostnadene fordeles på flere boenheter. Effekten 
av dette er beregnet til ca 50 tusen per bolig. Det er usikkert hvor avgjørende dette vil være for planens 
realiserbarhet og finansiering av infrastruktur. 

 

Kostnader per bolig vurderes opp mot andre hensyn i planen, bla. jordvern, geologi osv.  
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5 Samfunnssikkerhet 

5.1 Kraftlinje 
En høyspentlinje krysser de nordlige delene av planområdet, linjen krysser gårdsbebyggelse 
og ligger i ytterkant av område avsatt til fremtidig offentlig bebyggelse, før den krysser 
Storelva.  

Strømstyrken gjennom nettet vil variere med årstid og hvordan nettet blir koblet. Styrken på 
magnetfeltene som oppstår rundt høyspentledninger avhenger direkte av strømstyrken. For 
luftledninger har det også noe å si hvordan linjeopphenget er og hvordan lasten fordeles på de 
ulike linjesettene. Feltenes intensitet avtar med avstanden. Ved fremføring i jordkabel vil 
magnetfeltene direkte over linjeføringene kunne økes, mens avstand horisontalt til linja gir en 
rask reduksjonen i magnetfeltet. En utbygging i området vil trolig føre til at noe bebyggelse 
vil kunne bli berørt av dette. Innenfor deler av planområdet blir det aktuelt å strekke 
strømkabler i bakken. 

I den nordre delen av planen er det relativt god kapasitet på nettet via Haugsbygd, men kabler 
til sentrum har ikke god nok kapasitet og dette må derfor oppgraderes. I den sørlige delen av 
planen går det lavspentledninger fra Eikli som må oppgraderes.  

Konsekvenser 

Ifølge Statens Strålevern antyder en sammenfattet omfattende internasjonal forskning en 
mulig doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der gjennomsnittsverdien for 
magnetfeltet i hjemmet er over 0,4 mikrotesla (µT).  

For utbyggingsområdene vil høyspentlinjene ha betydning ved at bygging ikke kan tillates 
nærmere enn minimum 6meter fra ytterste faseline. Sikkerhetsavstanden vil øke ytterligere 
dersom strømstyrken i ledningsnettet er stor. I Krakstadmarka er det i dag svært lav belastning 
på høyspentlinja, ca. 1 ampere i gjennomsnitt. Dette vil trolig øke med økt utbygging og 
mulig omkobling av strømnettet.  

Avbøtende tiltak 

Det er skjønnsmessig tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsbelastning på 120 ampere som gir 
en sikkerhetsavstand på ca. 10m. Dette er angitt som faresone i plankartet. 

Ved omlegging av høyspentlinja til jordkabel vil verdien for magnetfeltet med de verdier som 
er aktuelle sannsynligvis gjøre minimumsavstanden gjeldende. (2m fra linjeføring til 
nærmeste bygg.) Dette tillater utnyttelse av større arealer samtidig som jordkabel ofte vil bli 
lagt i trase for vei, noe som fører til at konflikt ved nærhet til bygninger unngås. Kostnader 
ved omlegging av kraftlinje til jordkabel vil normalt måtte dekkes av utbygger. 

Før prosjektstart skal det betales et anleggsbidrag der all finansiering innbetales før noe 
anleggsvirksomhet kan starte opp. Oppgradering av det nettet totalt sett vil netteier håndtere 
selv.  

Oppsummering 

Høyspentlinja som går gjennom området medfører at det settes av en faresone i plankartet. 
Det vil være ønskelig om linja legges i jordkabel ut i fra estetiske hensyn og for å frigjøre 
størst mulig utbyggingsareal. Kostnadene ved omlegging må vurderes ut i fra gevinst, både 
gjennom arealet dette frigjør og estetisk oppgradering som kan gjøre arealene mer attraktive. 
Inne i planområdet vil det være naturlig å legge jordkabel. 
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Som følge av etableringen av annen infrastruktur som vei og bro kan det bli konflikt mellom 
kraftlinja, direkte eller fundamenteringen av denne, som gir betydelige kostnader i form av 
flytting. Disse kostnadene bør vurderes slik at det tidlig tas stilling til om linja skal legges i 
jord slik at dette kan gjennomføres samtidig med fremføring av vei. Det må i det videre 
arbeidet lages et effektbudsjett for strøm ut i fra gitte normtall. 
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Kart 11, kraftlinje 
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5.2 Geologi/grunnforhold 
Området Krakstadmarka et kupert ravinelandskap, med høydeforskjeller innenfor området 
opp til 110 m. Ifølge en grunnundersøkelse utført av NGI i 1998 er fjell i dagen er observert 
bare på noen få steder, og største observerte løsmassemektighet er 56 m. Dybde til fjell eller 
fast grunn er stor helt nord i området, mens i den søndre delen er dybdene moderate. Området 
antas stort sett ikke å inneholde kvikkleire, men som kartutsnittet viser, er en liten del av 
området i nordøst innenfor et kvikkleireområde med konsekvensklassifisering meget alvorlig 
(kommunens egen kartløsning).  

Siden området ligger i yttersving av Storelva, graver elva seg stadig dypere inn i elvebredden 
på denne siden. Den bratte elvebredden gjør faren for erosjon og ras stor. Det er påvist 
erosjonshull i Storelva ved Høgskolen i Buskerud, samt i nærheten av Petersøya. Dette betyr 
nok at forholdene ligger til rette for at det kan oppstå slike hull også i elva ved 
Krakstadmarka. Erosjonshullet ved Høgskolen førte til et relativt stort ras i 2007. 

Til tross for at et kvartærgeologisk kart over området stort sett viser marine strandsedimenter 
(blå farge, vanligvis leire), viser samtlige boringer at de øverste 4-6 m består av silt med noe 
sand og grus, hvilket vi antar må være elveavsatt materiale. Disse toppmassene er god 
byggegrunn og i flere tilfelle bedre enn den underliggende leira, men massene er telefarlige og 
tilhører sannsynligvis telefarlighetsklasse T3 og T4 (NGI 1998).  

Under silten og toppmassene er hovedjordarten leire. På steder hvor leiren har ligget i ro siden 
istiden, er det tykke homogene leirlag med enkelte sand- og siltlag. På steder hvor det har 
foregått leirskred er jorden lagdelt med mange tynne lag (NGI 1998).   

Konsekvenser 

Grunnforholdene i Krakstadmarka er jevnt over bedre enn ventet. Med tanke på 
fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må grunnforholdene kunne 
karakteriseres som gode. Tyngre bygninger vil også sannsynligvis kunne fundamenteres 
direkte (NGI 1998).  

Ved terrengplanering der ravinetopper graves bort og ravinedaler fylles må det tas hensyn til 
mulig hengende grunnvann i massene gjennom videre grunnundersøkelse og vurdering av 
konsekvenser for stabilitet og håndtering av vann. 

Avbøtende tiltak  

Utredning av grunnforholdene viser at fundamentering i byggeområdene 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 
bygget og stedegne grunnforhold.  Anbefalingene fra NGI er beskrevet i eget avsnitt om 
forebyggende skredtiltak. 

Oppsummering 

Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI 2012, viser at det ikke er 
registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse, men det må forventes at det kan være 
hengende grunnvann i massene. Det må påregnes stabilitetstiltak langs elva. Det anbefales 
heller ikke å legge ut boliger i skråninger som har naturlig rasvinkel. I brattere områder der 
man ønsker terrassert bebyggelse må man i særlig grad foreta vurderinger om skredfare både 
ovenfor og nedenfor aktuelle tomter. Det vil også være viktig å studere elveprofiler for å se 
hvor bratt og dypt det er mot reguleringsområdet. 

Høgskolen 
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Grunnforholdene må vurderes nærmere i forbindelse med fastsettelsen av byggegrenser på 
detaljreguleringsnivå.  

5.3 Flom og skred 
I tilknytning til ravinehelningene er det observert mindre leir – og løsmasseskred. Over store 
deler av Krakstadmarka finnes det mye løsmasser bestående av leire, silt og finsand. Dette vil 
i fuktige perioder kunne gi grunne glidninger. Flere steder i planområdet finner man mindre 
skred og utgravinger, der det i normale og tørre perioder ikke renner overflatevann. Planen 
har gått igjennom flere prosesser med kvalitetssikring av NGI for samtlige områder innenfor 
planen.  
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Kart 12, oversikt over bekkedrag 

 



  

45 
 

Konsekvenser 

Sannsynligheten for skred (unntatt kvikkleire) påvirkes av en årsakskjede der det totale 
inngrepet overskrider grunnens bæreevne. Dersom det ikke gjøres grundige vurderinger for 
marktrykk og plassering av bygg og annen infrastruktur, vil skred kunne bli utløst som en 
konsekvens av større terrenginngrep. 
 
Flom i mindre vassdrag kan også føre til uønsket mengde erosjon og skred som gir 
utfordringer for bygg og infrastruktur. Bebyggelse som blir lagt i nærheten av bekkeløp er 
spesielt utsatt for dette. Tiltak langs Storelva kan endre på strømforhold og bidra til at 
utgravinger skjer andre steder. 
 

Avbøtende tiltak 

Arealplanen må ta hensyn til flom og skred, og bidra til at det kun bygges i områder som er 
tilstrekkelig sikret. På grunn av uoversiktlige grunnforhold må arealplanen stedvis 
gjennomføre mer detaljerte grunnundersøkelser der forholdene tilsier det. Tiltak for å sikre at 
overflatevann og bekkeløp ikke vasker bort løsmasser må utgjøre en viktig del av 
tilretteleggingen for boligfelt. NGI2 – rapporten fra 2012 angir hvordan en kan fylle ut raviner 
og utnytte disse til veg og andre formål. Plassering av bygg må ta hensyn til bevegelse i 
skråning ovenfor og fare for utglidninger på nedsiden. 
 
Ved å dimensjonere marktrykket slik at bygg kan plasseres på sikrere grunn, vil man kunne 
løse disse utfordringene.  Aktuelle tiltak kan være at det også opparbeides 
fordrøyningsbasseng i tilknytning til bekkeløp for å hindre vannets hastighet og utgravinger 
langs raviner og bekkeløp. Det er viktig at disse å legges helt inntil avløpsrørene for best 
mulig effekt av dette. Det vil bli lagt inn bestemmelser som sier at overflatevann må tas 
hensyn til i de ulike områdene.  
 
Et potensielt fuktigere klima vil føre til økt risiko og sårbarhet for boliger og infrastruktur, det 
anbefales derfor fra sentrale myndigheter at rør og avløp dimensjoneres for mer 
ekstremnedbør i årene fremover. Eventuelle planeringstiltak og terrengarronderinger bør 
detaljplanlegges i samråd med geoteknisk kompetanse. 

Det er viktig å sette av nok arealer som kan oversvømmes uten at det får alvorlige 
konsekvenser. Bekkeslettene som ender ut i Storelva må ivaretas/sikres da de bidrar til å 
dempe flomtrykket langs Storelva. Beplantning langs vassdragene som hindrer utglidninger 
og erosjon må også ivaretas.  
 
 

                                                           
2 
http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/Krakstadmarka/NGI%20rapport%2028.%20februar
.pdf  
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Kart 13, løsmasser, kilde: NGU 
 
Oppsummert 

Dersom det utløses skred nær boliger og infrastruktur vil dette ha svært alvorlige 
konsekvenser for samfunnssikkerheten. Forslaget til plassering av vei og boligområder har 
vært igjennom flere runder med kvalitetssikring av Norges Geologiske institutt. Ved videre 
detaljering av reguleringsplan må skredfare i tillegg dokumenteres og utredes nærmere for det 
enkelte området.  Reguleringsplanen må i tillegg å ta hensyn til overflatevann og 
lokalvannshåndtering, jfr. forslag til reguleringsbestemmelser.  

 

5.4 Forebyggende skredtiltak 
Med bakgrunn i utredning av grunnforhold og flom/ skred angis følgende forslag til tiltak for 
å redusere faren gjennom forebyggende skredtiltak. 
 
 
Avbøtende tiltak. 
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Reguleringsbestemmelser bør ta hensyn til naturlige farer og tiltak i forbindelse med 
utbygging som kan gi ras og skade på hus og eiendom. Det bør derfor etableres en 
byggegrense for egnede reguleringsområder. Rapporten fra NGI 2012 foreslår derfor 
følgende: 
  

- Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste masser. 
- Avstand er oppad begrenset til maksimalt 20 m fra skråningskant 
- Avstand fra bakskråning er (dvs. ved bygging i fot av skråning) er satt til 5 m. ‘ 

 
Bygging utenfor foreslått byggegrense vil stille krav til lokale grunnundersøkelser og 
stabilitetsvurderinger.  
 
Ravinedaler som skal fylles igjen må ha drenering liggende i bunn ved å benytte naturgrus, 
eller fiberduk sammen med steinmateriale. Hensikten er at grunnvannsstrømmen ikke skal 
endres slik at trykk kan bygge seg opp i fyllingen og at vann finner nye drenasjeveier. Toppen 
av ravinen må arronderes slik man oppnår en trygg avrenning uten erosjon fra overflatevann 
ned til større vassdrag. Se nærmere detaljer i NGI Rapport 2012. 
Det er viktig at det lages et eget overvannsystem slik at man ved utbygging ikke slipper 
drensvann ut i skråninger. Dette vil med stor sannsynlighet lede til grunne skred.  
 
Der det planlegges terrasseblokker bør dette fundamenteres på fjell for å oppnå stabilitet, dette 
forutsetter at fjellkvaliteten er tilfredsstillende. Det stilles større krav til at flermannsboliger 
ikke skal ligge skredutsatt.  
 
Det er utfordringer knyttet til veiutbygging fra nordenden av Krakstadmarka. Stabiliteten for 
adkomstvei via Støalandet er utsatt for overflateglidninger ned mot veien. Stabiliteten kan 
utbedres noe med fylling i elva. Ny bru over Storelva kommer inn i et område der man må 
påregne fyllingsarbeid for å stabilisere veg og fylling inn på land. Stabiliserende tiltak som 
steinfyllinger/elveforbygning må vurderes i samråd med NVE for å sikre at sikkerheten og 
hensynene i vannressursloven ivaretas tilstrekkelig. 
 

5.6 Radon 
Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Krakstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 
områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Ifølge kommunens 
kartløsning ligger området nettopp i et område av løsmasser. Det er svart leirskifer i enkelte 
blotninger. Bygging og deponering i og av slik skifer må følge miljøkrav av slike bergarter. 

Målinger i bolighus utført i nærheten av planområdet viser radonkonsentrasjoner fra 0 -399 
Bq/m3. To målinger foretatt innenfor og i ytterkant av planområdet viser normal 
radonkonsentrasjon (under 100 Bq/m3). En måling viser 100 – 199 Bq/m3, og en annen 200-
399 Bq m3.  

Konsekvenser 

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen 
siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Bygging av boliger fører altså til at eventuelle 
radonforekomster kan bli et problem for innbyggernes helse dersom forebyggende tiltak ikke 
gjennomføres. 
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Avbøtende tiltak 

Det stilles krav i planbestemmelsene om at alle boliger skal være utstyrt med radonsperre, 
dette for å sikre at det ikke oppstår for høye konsentrasjoner av radon. Boliger må følge § 13-
5 i Byggteknisk forskrift (TEK 10), som sier følgende: 

 (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming 
av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3 .  

(2) Følgende skal minst være oppfylt:  
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.  

b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som 
kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3  

 

Oppsummering 

Det anses at kravene i Byggteknisk forskrift ivaretar hensynet til sikring av boliger mot 
radoninntrenging på en tilfredsstillende måte. Det anses derfor ikke nødvendig å stille krav til 
radonsikring ut over forskriftene. 

 

Kart 14 grunnforhold 
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  Kommunedelplan for Krakstadmarka 

 

 

  

Risiko – og sårbarhetsanalyse 
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ROS – analyse 

Plan - og bygningsloven stiller krav om at konsekvensene av en kommuneplan skal utredes, jf. § 4-2 
og at det skal gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. § 4-3. Det sentrale ved en ROS-
analyse er at den viser sannsynlighet for risiko- og tiltak for å forebygge risiko.   

Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i: 

4. Svært sannsynlig - kan hende regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede 

3. Sannsynlig  - kan hende av og til   

2. Mindre sannsynlig - kan hende, ikke usannsynlig 

1. Lite sannsynlig  - hendelse kan inntreffe, men lite sannsynlig 

Vurdering av konsekvens av hendelser er delt i: 

1.Ubetydelig: ingen person eller miljøskader 

2.Mindre alvorlig: Få/små person eller – miljøskader 

3.Alvorlig: alvorlig person- eller miljøskader 

4.Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men, mange skadd; langvarige eller 

varige miljøskader. 

Risikomatrisen viser risiko gitt som en summering av sannsynlighet og konsekvens: 

- Hendelse i rødt felt: tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan  
- Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes, evt. endringer i plan (Middels) 
- Hendelser i grønne felt: Tiltak må vurderes om de skal gjennomføres (Positiv) 

 

NB! Ved samfunnsrelaterte tema gis kun fargevurdering 

- Rødt (Negativ) 
- Gul (Middels) 

Konsekvens: 

 1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4.Svært alvorlig 

Sannsyn: 

4.Svært sannsynlig         

3. Sannsynlig         

2. Mindre sannsynlig         

1. Lite sannsynlig         
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- Grønn (Positiv) 

Konsekvensutredning for Krakstadmarka – sjekkliste. 

 Utbygging kan gi skader/ulemper for: 

 

 Hendelser – 
Situasjoner 

Aktuel
t 

Sannsyn-
lighet 

Konsek- 
vens 

Risiko Kommentar - Tiltak 

1 Naturforhold      
1 Masseskred, ustabil 

grunn 
Ja 3 4  Grunnundersøkelser viser at 

mindre skred kan forekomme. 
Arealplanen må ta hensyn til 
skred, og bidra til at det kun 
bygges i områder som er 
tilstrekkelig sikret. 

2 Erosjon, utgraving Ja 3 4  Sikringstiltak langs elv må 
vurderes i reguleringsplanen. 

3 Flom Ja 2 3  Planen tar høyde for 200- års 
flom langs Storelva med en 
egen hensynssone for flom.  

4 Overflatevann Ja 3 3  Det må vurderes åpne 
overvannsløsninger framfor 
konvensjonelle lukkede 
systemer. Ved lukkede 
systemer bør det tas hensyn til 
økte nedbørsmengder.  

5 Radongass Ja 3 3  Ikke kartlagt. Radonsperre i 
alle bygg og krav ihht. TEK 
10 

6 Vindutsatt Nei 2 1   
7 Nedbørutsatt 

(ekstremvær) 
Ja 3 2  Løsmasser og bratte 

skråninger kan føre til mindre 
skred. Det stilles krav til 
vurderinger i reguleringsplan 
og byggesak for utforming av 
avløp/drenering. 

2 
 

Naturmiljø      

1 Biologisk mangfold Ja 2 2  Planen legger beslag på 
områder som har betydning 
for biologisk mangfold. Det er 
ikke registrert rødlistearter i 
området. Spesielt sårbare 
områder blir regulert til 
naturområde og naturområde 
med hensynssone. 

2 Vilt Ja 2 2  Rådyr og elg vil få færre 
beiteområder. Planen søker å 
ivareta sammenhengende 
grøntdrag. Vilttråkk går 
utenfor plangrensa. 

3 Inngrepsfri sone Nei     
4 Inngrep 100 – meter 

langs vassdrag    
Ja  2 2  En mindre andel av 

bebyggbare områder vil 
befinne seg innenfor 100-
metersbeltet. Det tillates 
forhøyninger langs 
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strandkanten som 
erosjonstiltak.   

5 Reduserer friluftslivet 
langs vassdrag 

Nei     

3 Forurensning       
1 Akutt forurensning Nei     
2 Permanent 

forurensning 
Nei     

3 Støv og støy fra 
trafikk 

Nei     

4 Forurenset grunn Nei     
5 Forurensning i 

vassdrag 
Nei     

6 Annen type 
forurensning 

Nei     

7 Høyspentlinje Ja 2 2  Det er lagt inn en 
hensynssone på 10 meter. 

4 Landbruk      
1 Fulldyrket areal Ja 4 3  En del areal er verdifull 

matjord ca. 100 dekar.  
2 Dyrkbart areal Ja 1 1  Anses som et mindre areal 
3 Skogareal bonitet Ja 3 3  Høy bonitet, opptil G23.  
4 Arrondering av 

jordbruksareal 
Ja 3 2  Det vurderes at arealene som 

består av matjord 
produksjonsmessig ikke er en 
del av et større 
sammenhengende 
jordbruksareal. En 
jordbrukseiendom på om lag 
50 dekar er foreslått til 
boligformål. I tillegg kommer 
et jorde på om lag 70 dekar 
som er tidligere godkjent 
avsatt til offentlig formål.   

5 Utmarksbeite Nei     
6 Kulturlandskap, 

nasjonalt viktig 
Nei     

5 Kulturvern      
1 Fornminner Ja 3 3  Utgravinger viser automatisk 

fredete kulturminner jf. 
avsnitt om kulturminner i 
planbeskrivelse. Nærmere 
vurderinger må gjøres i 
reguleringsplan 

2 Kulturminne, 
kulturmiljø 

Nei     

6 Samferdsel      
1 Vil vei til nærmeste 

skole, barnehage 
være særlig 
trafikkfarlig 

Ja 2 3  Området vil tilrettelegges med 
gang – og sykkelvei.  

2 Fører tiltaket til økt 
biltrafikk? 

Ja 4 4  Betydelig økning i trafikk. 
Samlede tiltak på vegnettet 
forebygger uønskede 
endringer i trafikksituasjonen 

3 Trafikkstøy Ja 3 3  Støytiltak vil være nødvendig 
for flere av veitraseene  

7 Strategiske 
funksjoner 
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1 Vei og bru Ja 4 4  Fører til økt belastning på FV 
35 gjennom sentrum. 

2 Vannforsyning Nei    Utbygging i området krever 
forlengelse av kommunal 
avløpsledning og etablering 
av pumpestasjon.  

3 Avløp Nei    Utbygging i området krever 
forlengelse av kommunal 
avløpsledning. Og 
kapasitetsutvidelse ved 
renseanlegg. 

4 Område for lek og 
idrett 

Ja    Det vil bli satt av areal 
tilknyttet de ulike 
boligområdene 

8 Spesielle forhold ved 
utbygging, 
gjennomføring 

     

1 Rasfare Ja 3 4  Må vurderes i videre 
planlegging jf. avsnitt om 
rasfare.  

2 Kabler, ledninger i 
grunnen 

Nei     

9  Samfunn  X X   
1 Transportbehov Ja    Sentrumsnært. 

Kollektivtilbud.  
2 Vannanlegg Ja    Det må anlegges 

høydebasseng og ny 
vannforsyning må 
opparbeides. 

3 Avløpsanlegg Ja    Avløpskapasiteten tilsier at 
anlegg på oppgraderes, men 
planen må ses i sammenheng 
med øvrig arealutvikling. 

4 Befolkningsutvikling 
og tjenestebehov 

Ja    Sentrumsnær lokalisering, 
behov for barnehage og 
muligens ny skole. 

5 Friluftsliv Ja    Friluftsinteresser ivaretas best 
ved å utnytte allerede 
eksisterende stier med 
tilhørende grøntdrag og sikre 
at det holdes av nok områder 
som muliggjør et 
sammenhengende stisystem. 

6 Forholdet til strategi 
for fremtidig 
arealbruk 

Ja    Planen vil i hovedsak være i 
tråd med hovedmålene for 
arealutvikling i Ringerike 
kommune.  
 

7 Økonomi Ja    Det er fortsatt uavklarte 
forhold knyttet til finansiering 
av infrastruktur. 
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Samlet virkning av planforslaget: 

 

I forhold til en helhetlig arealvurdering vil en utbygging av området gi positive ringvirkninger for Ringerike. 
Området vil gi Hønefoss større attraktivitet for tilflytting med gode sentrumsnære boligområder. Planen vil 
kunne gi middels negative konsekvenser for biologisk mangfold, og negative konsekvenser for landbruk. 
Grunnforholdene i området er uoversiktlig og det vil bli nødvendig med grundigere vurderinger av forholdene 
på reguleringsplannivå. Tiltakene knyttet til trafikksikkerhet, vei og bru viser at det vil bli nødvendig med flere 
tiltak på vei for å hindre ulykker og økt belastning på veinettet.  Avløpsanlegg må gjennom betydelig 
oppgraderinger.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: 

 1. Ubetydelig 
2.Mindre 

alvorlig 
3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

Sannsyn: 

4.Svært sannsynlig    7-1  4-1,   

3. Sannsynlig    4-4,6-2  1-5,4-3,5-1,  1-1,1-2,8-1 

2. Mindre 

sannsynlig 
 1-6    1-3,3-2,6-1   

1. Lite sannsynlig         
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Utrykte vedlegg:  

Rapport geologi NGI 

Utredning natur 

Rapport arkeologi 

Plankart A4 (M 1:4000) 

Kart antall boliger, PE og ÅDT 

Trafikkutredning  

Planbestemmelser 

 



 Ringerike kommune 

 Miljø- og arealforvaltning 
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Uttalelser fra naboer og grunneiere 

Uttalelse fra Astrid og Arnfinn Lundem, 23.01.2013 
Viser til viktigheten av å sikre forholdene for myke trafikanter med opparbeidelse av fortau. 
Boligene som har direkte tilkomst til Arnegårdsveien/Tanbergmoveien, vil ikke bli 
trafikksikker ved å legge fortau på motsatt side. 
 
Det stilles spørsmål ved grunnforholdene i Arnegårdsveien vil tåle mengden trafikk og 
anleggstrafikk som er beregnet.  
 
Det er nevnt på et informasjonsmøte ble det nevnt at trafikken fra de to neste områdene i 
Krakstadmarka kan føres via Tandbergmoveien. Dette vil etter vår mening føre til kritiske 
forhold for både myke – og kjørende trafikanter. Uten broforbindelse vil Arnegårdsveien og 
Tanbergmoveien som samlevei bli enda mer sårbar. 
 
Vår konklusjon er at det bør bygges hovedvei til området over Tandbergmoveien mot Lisletta.  
 
Rådmannens kommentar:  
Plan for Tanberglia ble vedtatt 26.06.2014, hvor også fremføring av fortau og dimensjonering 
av vei ble avgjort. Årsaken til at fortau ble lagt på sørsiden av veien var pga. skråningskanten 
ut mot Trygstad, og høyspentmast som evt. da måtte flyttes for å få plass til riktig veibredde. 
Ideelt sett burde det vært fortau inntil boligene eller på begge sider av veien, men pga. 
veibredde og svært trange partier var det ikke ansett som mulig å få til dette. 
 
Det er ikke kjennskap til at veistrekningen er spesielt rasutsatt. Grunnforholdene langs veien 
skal vurderes nærmere i byggesaken/prosjektet. 
 
Videre utbygging av Krakstadmarka sør er avhengig av ny vei til Lisletta. Dette er lagt inn 
som et rekkefølgekrav i planen, og må opparbeides før videre utbygging kan skje. 
Opparbeidelse av rundkjøring ved Hønenkrysset er igangsatt og vil gi bedre kapasitet for 
trafikkøkning som følge av Krakstadmarka. I tillegg kan ikke videre utbygging skje før ny E-
16 frem til Hønefoss er igangsatt.  
 

Uttalelse fra Kjell Baug, Per Strande og Øystein Frøyshov 4.2.2013. 
1. Ønsker en helhetlig plan som ivaretar nærhet til sentrum. Viser til vedtatt planprogram 
22.04.2012 hvor kommunestyret understreker dette.  
2. Det er viktig at man sikrer en helhetlig utbygging slik at det ikke blir en deling av planen i 
nord – syd, slik at økonomien svekkes og vanskeliggjør en utnyttelse av det øvrige 
Krakstadmarka. Den sørlige delen vil da bli en satellitt utenfor sentrum av Hønefoss. 
Kommunens egne eiendommer i nord vil da også bli liggende urørt. 
3. Det er viktig å få på plass internvei nord-syd slik at transportsystemet ikke øker 
belastningen mot sentrum. Også for å sikre en tilknytning fra Tanberg-områdene til offentlige 
områder i nord (for eksempel en skole).  
4. Det foreslås at opprustningskostnader til Monserud Renseanlegg dekkes gjennom 
gebyrregulativet. Bruk av anleggsbidrag vil være en urimelig ekstra kostnad for 
Krakstadmarka. 
5. Utbygging av Krakstadmarka er viktig for byutviklingen, samtidig er kostnadene på 
infrastruktur meget høye for å bli realisert. Dette tilsier at kommunen bør bidra med 
finansiering av infrastrukturen, utover kostnader som pålegges pr. boenhet. 
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6. Vi foreslår at kostnadene fordeles likt pr. boenhet, og at kommunen bidrar med midler 
tilsvarende full utbygging av boenheter på det offentlige området med mindre det fylket 
kommunen kan bidra med midler. Dette gjelder hele området i kommunedelplanen. 
7. Det bør stilles krav om økonomisk garanti for sitt finansbidrag til infrastruktur før 
utbygging kan finne sted (f.eks. en bankgaranti). 
8. Offentlige områder må være avklart og på plass før det blir foretatt ytterligere reguleringer i 
Tanbergmo -områdene.   
9. Det anses som en bedre løsning for veitraseen at veien (SHS_F_1) legges langs 
eksisterende traktorvei. Dette grunnet bedre utnyttelse av området, mindre fare for 
skråningsutglidning, mindre støyproblemer, bedre utnyttelse av området L7 som eies av 
kommunen.  
10. Utvidelse av ABF_5 området for å kunne utnytte område på østsiden av veien.  
11. Foreslår å opprettholde områder GNF_1 og GNF_2 som ikke er ras/flomutsatt som LNF 
området. Dette for å sikre en helhetlig sammenheng og enklere skogsdrift.    
 
Rådmannens kommentar:  
1. Intensjonen til kommunedelplanen er i ivareta nærheten til byen slik at området blir 
sentrumsnært. Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av samlevei som forbinder nord og 
sør i området. Bruforbindelsen over til sentrum er foreslått som gangbru for å prioritere myke 
trafikanter fremfor bilister.  
2. og 3. Lik kommentar som ovenfor der rekkefølgekrav skal sikre helheten i planen, selv om 
bilvei til sentrum er sløyfet.  
4. Monserud skal utvide kapasiteten for øvrig må det inngås utbyggingsavtale med 
kommunen, også når det gjelder vann og avløp med tilkoblingsavgift. 
5. Det er ikke lagt opp til at kommunen skal bidra med finansiering, men det kan være aktuelt 
med offentlig midler til bla. gangbru i årene framover.  
6. Det har i løpet av planprosessen vært sett på kostnader ift. utbygging. Pga. usikkerhet i 
forhold til kostnadsbildet og boligmarkedet på kort og lengre sikt, har det blitt nødvendig å 
dele opp planen mtp. infrastruktur.   
7. Det legges ikke opp til bankgaranti fra kommunens side i kommunedelplanen. 
8. Offentlige områder er avklart kommunedelplanen 
9. Ingeniør Bjørn Leifsen har etter terrengvurdering valgt å legge veien noe lenger opp en 
eksisterende traktorvei, rådmannen støtter dette. Veien kan justeres på detaljreguleringsnivå. 
10.Tilsvarende kommentar som punkt 9, veien er lagt der det i størst mulig grad kan tillates. 
11. Det vil være tillat med skogsdrift innenfor de grønne områdene. Bortsett fra de delene 
som har Or- og Lindskog, da disse områdene har spesiell verneverdi. 
 

Uttalelse fra Anne Gro Tanberg 30.01.2013 
Undertegnede er eier av g/b.nr 38/4 og en skogteig på 103 dekar som ligger innenfor 
planområdet. Ved opparbeidelse av gjennomgangsvei må det være mulig å planlegge større 
utbyggingsareal på begge sider av planlagt vei, viser til vedlagt kartskisse. 
 
Ønsker å flytte hele eller deler av offentlig og privat tjenesteyting opp på Tanbergmoen. 
Foreslått areal til dette formålet (ADF_F_2) bør utvides.  
 
Rådmannens kommentar:  
Det er i løpet av planarbeidet utredet grunnforhold innenfor planområdet. De foreslåtte gule 
boligområdene legger opp til en så høy utnyttelse som mulig tatt grunnforholdene i 
betraktning. Rådmannen anser derfor ikke de resterende områdene som aktuelle å bygge ut. 
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Uttalelse fra John Skøien, 4.2.2013 
Ønsker ikke at områder som er avklart i kommuneplanen som framtidig boligformål skal tas 
med på lik linje som de nye områdene i kommunedelplanen da omfattende 
rekkefølgebestemmelser knyttet til gjennomføring av kommunedelplanen vil medføre 
vesentlig kostnader ved utbygging av områdene. 
Ønsker ikke at GNF_2 blir grønnstruktur men i stedet beholdes som LNF. 
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen foreslår at områdene B_F13 og B_F14 (tidligere AB_F_11-12) ikke skal omfattes 
av de samme rekkefølgekravene som de øvrige områdene har. Rekkefølgekrav knyttet til 
bidrag på Støalandet frem til og med krysset FV 163 Ole Thorkelsens vei. Ved utbygging av 
områdene vil det være krav om regulering og det vil da være naturlig å sikre utbedring av 
Støalandet-veien. Slik bestemmelsene nå er utformet anses de ikke å gi vesentlig ulempe for 
grunneier. 
 
Området GN2 er tatt inn i plankartet med bakgrunn i kartlegging av viktige naturområder der 
dette området ble ansett å ha stor verdi. Drift av området må derfor skje på en måte som ikke 
kommer i konflikt med naturverdiene.  
 

Uttalelse fra Petter Endrerud, m. fler, 3.2.2013 
Stiller spørsmål ved plassering av vei langs elva både i forhold til ivaretakelse av området 
langs elvekanten, men også i forhold til sikkerhet, ras. etc. 
Det bør opprettes en trase til Lisletta. Viser til vedlagte kartskisse der det foreslås alternativ 
veitrase med påkobling lenger oppe i Vesternbakken. 
   
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen legger til grunn at en gangvei langs Støalandet vil kunne gjøre det mer attraktivt å 
ferdes på østsiden av Storelva. Det vil på sikt være mulig å kunne spasere en runde fra 
sentrum via Schjongslunden og i bru over til Støalandet mot sentrum igjen. En gangvei vil 
med fordel bli anlagt på elvesiden av veien for å sikre utsyn mot elva. 
 
Det er en kjent forekomst av kvikkleire i området Støalandet – Oddli. Ved en etablering av 
bilvei med en gang- og sykkelvei vil man måtte gjøre grundigere vurderinger av grunnforhold 
før veien kan etableres. Dette må gjennomføres på reguleringsplannivå.  
 
Rådmannen forstår at beboere lang Støalandet ikke ønsker en oppgradert vei, med økt 
trafikkmengde så nært boligene her. Vedlagte forslag til veitrase anses allikevel av flere 
grunner som uaktuell på grunn av natur – og grunnforholdene langs ravinedalen. En stor andel 
av trafikkmengden her vil fordele seg inn mot nordlige delen av Hønefoss sentrum og vil 
derfor måtte ta en omvei om Vesternbakken for å kjøre mot Hønefoss Nord. I tillegg anses 
ikke stigningsforholdene som holdbare for å anlegge en ny vei. På det bratteste stiger 
terrenget 25 meter på en strekning på 90 meter. 
 

Uttalelse fra Statsbygg Region Sør, 01.02.2013 
Statsbygg er bekymret for konsekvensene på RV35 Osloveien ved en utbygging i 
Krakstadmarka. Trafikkutredningen konkluderer med en forverret økning i trafikken ved 
planlagt utbygging.  
 
Rådmannens kommentar:  
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Utviklingen i Krakstadmarka vil skje over flere år og forventet generell trafikkvekst tilsier 
allerede i dag at kapasiteten i Osloveien er sprengt. Planlagt rundkjøring ved krysset 
Osloveien – Dronning Åstasgate vil kunne bedre trafikkflyten i krysset til Høyskolen. 
Rv35 er forvaltet av Statens Vegvesen og innsigelsene til Krakstadmarka er trukket etter at 
trafikkutredningene kunne påvise tilfredsstillende kapasitet fra Krakstadmarka til 
rundkjøringen ved Hvervenkastet.  
 
 

Uttalelse fra Unn Teslo og Ingvar Ø Ness, 4.2.2013 
Ønsker at veien legges via Støavangen av hensyn til stigningsforholdene langs foreslått 
veitrasé.  
 
Rådmannens kommentar:  
Veien er vurdert og tenkt lagt i eksisterende veitrasé. På grunn av stigningsforholdene må det 
gjøres noe med de bratteste partiene for å jevne disse mere ut. Stigningsforholdene for 
Støavangen er omtrent like bratt som foreslått trasé langs den allerede etablerte Støalandet-
veien. Vei langs Støalandet-veien får noe rettere kurvatur frem til det øverste jordet B_14 
(tidligere AB_F_12), sett i forhold til en ny veitrase fra Støavangen og frem til B_F14. 
 

Uttalelse fra Tove Rolfsen og Ragnar Øye med flere, 3.2.2013 
Har innvendinger mot ulempene en utbygging medfører i forhold til generell trafikkøkning 
med påfølgende økning i støv - og støyproblematikk. 
 
Rådmannens kommentar:  
Det ble tatt stilling til merknadene og påfølgende klagebehandling i detaljregulering nr. 356-
01 for Tanberglia. Saken ble lagt frem til politisk behandling som sak nr. 30/15 og avvist av 
kommunestyret. Fylkesmannen vedtok i brev til kommunen 18.05.15 at klagen ikke tas til 
følge og stadfester kommunens vedtak. 
 
Rådmannen har forståelse for innvendingene fra huseierne langs veien. Detaljreguleringen har 
bestemmelser som nevner hvilke eiendommer som har krav på støyskjerming. Vedtak av 
kommunedelplanen forutsetter vei frem til Lisletta. 
 

Uttalelse fra Helle og Werner P Storskogen 28.01.2013 
Veistrekningen langs Støalandet er benyttet av svært mange som tur - og rekreasjonsområde. 
Vi mener det er viktig at det er viktig at området ikke ødelegges av for stor biltrafikk. En 
utvidelse av veien bør gjøres på en slik måte at det fortsatt vil være hyggelig å ferdes langs 
elva.  
 
Veien ligger tett inn på boliger og mange hus vil bli liggende tett inntil veien. Av 
sikkerhetshensyn er det derfor viktig ar fartsgrensen settes til 30 km/ t og at det anlegges 
fartsdempende tiltak. 
 
Vi vil også melde en bekymring vedr. Grunnforholdene i området. Det er påvist at grunnen 
består av mye kvikkleire. Anleggelse av en større vei vil medføre store utgravinger. Er det 
fare for at dette kan påvirke stabiliteten i grunnen under den eksisterende bebyggelsen? 
 
Rådmannens kommentar:  
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Det må anlegges et fortau eller gang – og sykkelvei som sikrer forholdene for myke 
trafikanter. Dette bør fortrinnsvis anlegges på den siden av veien som ligger nærmest elva slik 
at det blir utsikt denne veien. 
 
På grunn av bredden på veien anbefales det at veien skiltes til 30 km/t. Nærmere vurderinger 
av trafikksikkerhet skal gjøres i detaljreguleringen, samt spilles inn til Statens vegvesen som 
har overordnet ansvar for skilting i skiltplan for Hønefoss.  
 
Grunnforholdene langs veien må vurderes i påfølgende detaljreguleringssak. 
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Uttalelser fra offentlige myndigheter 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 25.01.2013 
Fylkeskommunen har vurdert bygninger innenfor planområdet til generelt å ha lav verneverdi. 
Et hus på gnr/bnr. 97/12 er vurdert til å ha middels/lav verneverdi.  
 
Buskerud fylkeskommune har foretatt kulturhistorisk registrering av arkeologiske 
kulturminner som viser bosetningsspor. Det påpekes at kommunedelplanen ikke har 
rettsvirkninger i forhold til automatisk freda kulturminne og at dette kan få konsekvenser for 
de områder som eventuelt legges ut til byggeområder. Arealbruken vil først bli avklart når de 
enkelte regulerings – og detaljreguleringsplaner sendes fylkeskommunen som 
sektormyndighet for kulturminnevern og Riksantikvaren har tatt stilling til en eventuell 
søknad om dispensasjon.  
 
Rådmannens kommentar:  
Planforslaget ivaretar disse forholdene og kulturminnetema må inngå i 
detaljreguleringssakene. Detaljregulering nr. 356 Tanberglia boligområde har allerede 
gjennomført utgravninger for området innenfor denne delen av planområdet.  
 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, 
31.01.2013: 
Ber kommunen ta en gjennomgang av planbestemmelser for å sikre korrekt henvisning til 
lovhjemmel.  
Forutsetter at det ved senere reguleringsplaner gis bestemmelser som sikrer at fare for flom og 
ras sikres samt at grunnforhold, overflatevann og lokalvannhåndtering dokumenteres og 
sikres ivaretatt. 
Anser at kommunens strategi om en kompakt og sentrumsnær utvikling er i tråd med nasjonal 
miljøpolitikk men at dette forutsetter en høy utnyttelse og bruforbindelse mot sentrum. 
Fylkesmannen fremmer i sin høringsuttalelse innsigelse til følgende deler av planforslaget: 

1. mangelfulle føringer for miljøvennlige energiløsninger 
2. mangelfulle rekkefølgebestemmelser om støytiltak for eksisterende boliger langs 

atkomstveier 
3. mangelfull ivaretakelse av vassdragshensyn 
4. innsigelse til omdisponering av dyrka mark som ikke ligger innenfor vedtatt 

avgrensning for områder til fremtidig bolig i kommuneplanen. 
 
Fylkesmannen kommer med følgende faglige råd. 
Innarbeide retningslinjer for videre planlegging og utbygging av kollektivtransport 
Innarbeide føringer for ivaretakelse av en sentral ravinedaldal som trekkorridor for vilt 
Vurdere avgrensningen mellom naturområde GN_F_2 og tilgrensenede LNF-område 
-konkret redegjørelse for oppfølgingen av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
Flere visualiseringer av landskapsvirkninger sett fra ulike ståsteder, jfr. Planprogrammet 
Konkretisere føringer for lekearealer, jfr. kommuneplanen 
 
Rådmannens kommentar:  
Det er gjennomført ny begrenset høring der planforslaget er omarbeidet for å imøtekomme 
innsigelser og faglige råd fra Fylkesmannen. Innsigelsene til Fylkesmannen er med bakgrunn 



Innspill ved offentlig ettersyn kommunedelplan for Krakstadmarka.   9 

i disse endringene trukket for punktene 1, 2 og 3. Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse 
til omdisponering av dyrka mark. 
Planforslaget som følge av dette endret for å ivareta hensyn til støy, vassdrag og lekearealer 
samt synliggjøre oppfølging av prinsippene i naturmangfoldloven. Hensynet til miljøvennlige 
energiløsninger er avklart og det konkluderes her med at gjeldene forskrifter sammen med 
fjernvamekonsesjonen gir tilstrekkelig oppfølging av hensynet. Kollektivtrafikken er til dels 
hensyntatt gjennom krav til standard på samlevei.  
 

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 31.01.2013: 
Rekkefølgebestemmelser knyttet til nødvendig elveforbygning langs Storelva bør enten tas ut 
eller justeres noe på dette nivået. Det ligger ikke nok informasjon på kommuneplannivå til å 
vurdere konsekvenser av et slikt tiltak. Dersom kommunen fortsatt vil ha et krav tilknyttet 
disse forholdene, bør det stå at sikkerheten for skred og erosjon skal være ivaretatt før 
brukstillatelse. Tiltak i vassdrag, som motfylling, pilarer, brukar med mer må beskrives og 
virkningene dette har for vassdraget må vurderes av NVE. 
 
 Det er krav om videre utredning og avklaring av fare i reguleringsplanene, knyttet til lokale 
skred i ravinene og håndtering av mindre vassdrag og overvann. NVE vil vurdere dette 
nærmere på reguleringsplannivå når den reelle faren er utredet nærmere. Kommunen har 
utredet og ivaretatt potensiell fare på en god måte i kommunedelplanen.  
 
Rådmannens kommentar:  
Rekkefølgekrav knyttet til skred og erosjon tas inn i rekkefølgebestemmelsene.  
 
Det er gjennomført grunnboringer på aktuelle steder i tilknytning til planen. Boligområdene er 
plassert ut i fra helningskart og fremføring av infrastruktur. Videre detaljering og 
undersøkelser tas i forbindelse med detaljregulering og byggesak.  
 
 

Innsigelse fra Statens Vegvesen, 07.02.2013 
Statens vegvesen fremmer innsigelse på følgende grunnlag: 
Mangelfull dokumentasjon av konsekvenser for E16 ved Hønenkrysset og Hvervenkastet. 
Manglende sikring av tiltak som ivaretar trafikksikkerhet og framkommeligheten på 
riksvegnettet. 
I tillegg har SVV på vegne av fylkeskommunen følgende planfaglige råd: 
 
Mener planen må være mer konkret på adkomstsituasjon til/fra sentrum 
Trafikkanalysen må gi bedre dokumentasjon av konsekvensene for fylkesvegnettet i byen 
inkludert lyskrysset i Hønengata. 
Internveisystemet må være robust og tåle noe gjennomgangstrafikk. Mener veien må vise 
vegløsninger med vertikal-, horisontalgeometri og tverrprofiler og ha en standard som kan 
betjene kollektivløsninger. 
Mener trafikkinfrastrukturen i større grad bør vektlegge løsninger for gående, syklende og 
kollektivtrafikk. 
Mener internveisystemet må være sikret gjennomført i sin helhet før utbygging i 
Krakstadmarka kan starte. 
 
Rådmannens kommentar: 
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Det har etter offentlig ettersyn vært gjort et omfattende arbeid for å dokumentere 
trafikkforhold og sikre at planen ivaretar SVV`s interesseområder på en hensiktsmessig måte.  
Dette har vært utfordrende ettersom prosjekter uavhengig av kommunedelplanen skaper stor 
merbelastning på eksisterende veinett. Eksisterende veinett vil være underdimensjonert med 
generell trafikkframskriving og det vil dermed være behov for store oppgraderinger av 
veinettet som det ikke er rimelig å pålegge en enkeltplan med begrensede konsekvenser. 
Planen fremmes med forslag om at utbygging ikke kan igangsettes for den sørlige delen av 
planområdet før E16 fra skaret mot Hønefoss er igangsatt. Tanken bak dette er at bygging av 
ny E16 forventes å ta inn atkomst til Hønefoss og avlaste eksisterende E16 samtidig som 
denne nedklassifiseres fra europavei med den følgen at tilstøtende veier kan gis høyere 
trafikkprioritet. 
Terrenget og høydeforskjellene innad i planområdet og mellom de sørlige områdene og 
sentrum begrenser mulighetene for å legge inn flere traseer både for kollektivtrafikk, 
gående/syklende og kjørende. Det er i trafikkanalysene gjort en vurdering av mulige tiltak for 
utbedring av veier og kryss som benyttes som atkomst til området. Det vil imidlertid være 
hensiktsmessig å detaljutforme kryssene ved senere detaljregulering da behovene og 
mulighetene vil være mer avklart. Detalj eller områderegulering må også vedtas for å danne 
hjemmel for å erverve nødvendig grunn for utførelse av nødvendige veitiltak. 
 



Innspill ved offentlig ettersyn kommunedelplan for Krakstadmarka.   11 

Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder 
 

Uttalelse fra Råd for funksjonshemmede, 20.02.2013: 
Offentlig ettersyn av Krakstadmarka er tatt til orientering. 
 

Uttalelse fra trafikkrådet, 05.02.2013 
Offentlig ettersyn av Krakstadmarka er tatt til orientering. 
 

Uttalelse fra Ringerike kommune, miljørettet helsevern, 01.02.2013 
Aktuelle boligområder virker utilgjengelige for folk med nedsatt funksjonsevne. Det stilles 
også spørsmål ved friluftsarealers egnethet i forhold til formålet. Arealene er bratte og kun 
tilgjengelige for de sprekeste turgåerne med unntak av langsgående lengre stier fra 
boligfeltene. Områdene ved elva er lite tilgjengelige pga. stigningsforholdene. Det forventes 
at tilgjengelig areal som er avsatt til lek og fritidsaktiviteter i boligområdene og nærområdene   
er tilgjengelig for folk flest.  
 
Gang – og sykkelveiforbindelse til sentrum over elva må etableres og inngå i planen. Dette er 
spesielt viktig ved boligutbygging i syd kalt Tandberglia.  
 
Det er i tillegg noen erfaringer med lys og støyproblematikk fra idrettsanlegget i 
Schjongslunden. Annet støy fra byen som følge av normale byfunksjoner på dag, kveld og 
natt kan forekomme og må tas med i betraktningen ved plassering av boliger og fore 
eksempel naturlig skjerming/ vegetasjonsskjerming.  
 
Rådmannens kommentar: 
Terrenget er til dels svært krevende i forhold til helninger. Tilgjengeligheten til boligene er 
viktig og et krav ift. regelverk om universell utforming. Deler av området har en vesentlig 
høydeforskjell ned til sentrum, som gjør det krevende å få til universelt utformede stier og 
fortau. Turområdene i mellom boligbebyggelsen er nokså bratte og krevende å gjøre 
tilgjengelige for bla. rullestol. Andre deler av planområdet, kanskje spesielt på nordsiden vil 
være lettere å gjøre tilgjengelig bla. med gangbru over til Schjongslunden hvor det er bedre 
tilgjengelige turområder.  
 
Lekearealene skal være universelt utformede og tilgjengelige. Det stilles krav om 
opparbeidelse av gangbru i rekkefølgebestemmelsene.  
 
Når det gjelder nærheten til lyd og lysgenrerende arrangementer på stadion er dette vanskelig 
å unngå så tett på byen. Bebyggelsen er tenkt trukket tilbake noe slik at det vil være mulig å 
skjerme boligene noe.  
 

Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk tjeneste, 01.02.2013: 
Teknisk Drift mener at infrastruktur samleveier, bruer, høydebasseng, pumpestasjoner og 
hovedledninger som må opparbeides for å gjennomføre kommunedelplanen (kdl), blir fastlagt 
teknisk før kdl vedtas. Nødvendige tomter avsettes i plankart. Videre at finansiering og 
utbyggingstidspunkt blir fastlagt i kdl. Denne infrastruktur må bygges ut før felt innen planen 
bygges ut. Videre at også nødvendig infrastruktur utenfor planområdet blir opparbeidet. 
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Bestemmelsene i kdl må ta høyde for at igangsetting bygging i et boligfelt her er betinget av 
kapasitet i kommunens renseanlegg, vannverk og lignende, dette bør det settes 
rekkefølgebestemmelse for. Viser til tidligere signal i prosessen for kdl om kapasitet 
Monserud renseanlegg. 
 
Vi mener kdl, som nevnt over, må avklare prinsipp for utbygging av den overordnede 
infrastruktur. Dette både med hensyn på finansiering og arbeidsfordeling. Også 
ansvar/finansiering innen de ulike boligfelt bør avklares. 
 
Vi vil kreve at kabel – og fjernvarmeanlegg legge samtidig med opparbeiding av veier, det vil 
ikke bli tillatt med overgraving av nye veier.  
 
 
Rådmannens kommentar:  
Merknadene som går på opparbeidelse av overordnet infrastruktur har vist seg vanskelig å 
følge opp på dette plannivået. Mye av dette skyldes svært usikker tidshorisont for når 
utbygging kan finne sted, dette er markedsstyrt og utbygging av boligområdene vil høyst 
sannsynlig ikke finne sted for alle boligområdene samtidig. Det stilles derfor rekkefølgekrav 
om opparbeidelse av gangbru og samlevei mellom nord og sør i planområdet, samt vei mot 
Lisletta. Det varsles behov for  utbyggingsavtaler i reguleringsplaner hvor utbygger må inngå 
avtale med kommunen om finansiering og opparbeidelse av infrastruktur.  
 
Andre prosjekter som har ligget tidligere fram i tid (f.eks. Hvervenmoen), nytt høydebasseng 
ved Tandberg, samt utvidelse av Monserud renseanlegg har bidratt til en et endret bilde når 
det gjelder kapasitet og behov i området.  
 
Hvis det skal etableres fjernvarme må dette tas samtidig med annen infrastruktur. 
 
Videre har teknisk en rekke detaljerte merknader til planen som blir noe detaljerte å ta med på 
kommunedelplannivå. Temaene må vurderes i påfølgende detaljreguleringssak og vil bli 
fanget opp her. 
 
Videre arbeid med detaljreguleringer må sikre gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 

Uttalelser fra andre 
 

Uttalelse fra Hønefoss fjernvarme (Vardar), 17.10.2012: 
 
Det anbefales at det ikke settes krav om tilknytningsplikt for fjernvarme i 
reguleringsbestemmelser da dette allerede ligger inne via forskriften.  
 

1. Fjernvarme er ikke aktuelt dersom det bygges områder med mye eneboliger. Det er 
nødvendig å vite noe om tetthetsgraden på bebyggelse.  

2. TEK10 og passivhus. Også lavenergihus gir nye utfordringer. Blant annet at 
varmebehovet i bygg reduseres som følge av effektivitetskrav. Her er det en potensiell 
konflikt mellom tilknytningsplikt og lavere varmebehov. Det må ligge en 
kost/nyttevurdering til grunn for en evt. utbygging.  
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Forutsatt at den sørlige delen bygges ut først er trase aktuelt via Arnegårdsveien. Aktuell trase 
må koordineres med eventuell annen infrastruktur. Det er lite aktuelt å strekke rør gjennom 
hele planområdet i retning nord-syd. 

 
Rådmannens kommentar:  
Det er tilknytningsplikt for hele planområdet som ligger innenfor konsesjonsområdet i 
kommuneplanen. Tanberglia planlegges utbygget i nærmeste fremtid og det er her aktuelt 
med fjernvarme for mellom 70- 90 boliger. Det planlegges rekkehus, kjedet enebolig og 
lavblokk. Fjernvarme må også vurderes i forhold til videre utbygging i delområdene B_F2 -6. 
Det gjøres nå vurderinger om etablering av fjernvarme i byggesaken. 
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Sammendrag 
Det er utført grunnundersøkelser i Krakstadmarka, hovedsaklig for å avklare om 
det er kvikkleire i området. Kvikkleire er ikke blitt påvist, men flere boringer er 
grunne og det er derfor ukjent hvilke masser som befinner seg på dypere nivåer. 
Det er ikke grunnlag for å si at det er kvikkleire innenfor reguleringsområdet. Det 
er ikke boret i elvekanten, tilsvarende som ved nærliggende pumpestasjonene der 
det er påvist kvikkleire, men stabilitet langs elva må uansett ivaretas ved tiltak. 
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Det må forventes 
at det kan være hengende grunnvann i massene. 
 
Store deler av de flatere områdene er egnet for eneboliger. Det anbefales ikke å 
legge boliger opp i skråninger som står med naturlig rasvinkel. Eventuelle 
områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved 
fjellkontrollboringer, og ovenforliggende skråning modifiseres slik at denne er 
stabil. Det er videre angitt hvordan en kan fylle ut raviner og utnytte disse til veg 
eller annet formål. 
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1 Innledning 

NGI har på oppdrag fra Ringerike kommune utført geoteknisk utredning og 
rådgivning i forbindelse med forslag til reguleringsplan for Krakstadmarka i 
Hønefoss. Utredningen har bestått i utarbeidelse av undersøkelsesprogram, 
tolkning av grunnundersøkelser, stabilitetsvurderinger og råd i forbindelse med 
arealutnytting. I det mest kritiske profilet ut mot elva har lokalstabiliteten blitt 
nærmere vurdert og beregnet. Videre er det gitt anbefalinger til hvordan man bør 
gå fram ved utbygging av dette området. 
 
Et reguleringsområde bør være sikkert både for flom, erosjon og massetransport, 
og ikke utsatt for grunne eller dype skred. Store deler av reguleringsområdet er 
bratt og ravinert, og for plassering av bygg må en ta hensyn til bevegelse i 
skråning ovenfor og utglidninger på nedsiden som påvirker hus eller hage. 
Sikkerhetskravet for eneboliger er at sannsynligheten for skred skal ikke overstige 
1/1000 per år og for flom 1/200 per år. For flermannsboliger er kravet 1/5000 per 
år. Skred er hendelser som kan skade konstruksjon og gi fare for liv. Dette er 
relativt strenge krav og i et boligfelt vil en ikke akseptere at grunnen glir. 
Boligområder i bratt terreng er ofte forbundet med støttemurer og utfyllinger, og 
det er nettopp slike tiltak som ofte ender opp som mindre skredsaker. 
Reguleringsbestemmelser bør derfor både ta hensyn til naturlige farer og tiltak i 
forbindelse med utbygging som kan gi ras og skade på hus og eiendom.  

  

2 Områdebeskrivelse – terreng og topografi 

Krakstadmarka ligger sørøst for Hønefoss sentrum, lang venstre elvebredd av den 
meandrerende Storelva. Reguleringsområdet er ca. 2,7 km langt nord-sør og 0,7 
km langt øst-vest og strekker seg fra Storelva på ca. 65 moh. og stiger bratt opp til 
platå på ca. 160 moh. Terrenget i området er meget ravinert. Fjell i dagen er 
observert noen steder og i enkelte raviner. Dybde til faste masser varierer mellom 
5 og 27 m, se vedlegg kart 1. NGUs løsmassekart definerer løsmassene i området 
hovedsakelig som tykke marine avsetninger, samt noen mindre områder som 
elveavsetning (figur 1). Området grenser i sør til Tanbergmoen på 180 moh, en 
glasifuvial grusavsetning som representerer en del av et israndtrinn. Lignende og 
større istrinn finnes fra Kilemoen til Eggemoen og over mot sørenden av 
Randsfjorden. Mellom eller under disse trinnene med grusavsetninger finner en 
overveiende finere løsmasser utsatt for erosjon, samt større og mindre skred. 
Massene på baksiden av disse trinnene kan også være påvirket av iskontakt slik at 
massene har blitt overbelastet.  
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Figur 1. NGU løsmassekart over reguleringsområdet Krakstadmarka. 

 
 
3 Undersøkelsesprogram 

Bore- og laboratorieprogram er utarbeidet av NGI, og omfang er vist i tabell 1. 
Brødrene Myhre AS har utført grunnundersøkelsene (ref. 1), bestående av 
dreietrykksonderinger i 45 borhull, samt to totalsonderinger og to CPTU-
sonderinger. Videre er det tatt 8 prøveserier og målt poretrykk i to punkter. Det 
viser seg at det ikke er overensstemmelse mellom lokalisering av borpunktene, 
innmålt høyde for punktene, og koterkartet.  Laboratorieprogrammet er utført av 
NGI på oppdrag fra Brødrene Myhre AS, og har bestått i rutineundersøkelser samt 
enaksialt trykkforsøk utført for alle 8 prøveserier og triaksial forsøk for to prøver.  
 
Boringene er utført hovedsakelig med hensyn på bestemmelse av type løsmasser 
og lokalisering av mulig kvikkleire. Det er ikke utført fjellkontrollboringer.  
 
Det er tideligere utført grunnundersøkelser i dette området i forbindelse med 
kartlegging av kvikkleire (ref. 2) og i forbindelse med en revisjon av 
kommuneplanen i dette området (ref. 3). 
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Tabell 1. Utført bore- og laboratorieprogram for Krakstadmarka. 

Borhull 
nr. 

Boreprogram Lab. Program 

 Dreie- 
trykk 
sond. 

Total 
sond. 

CPTU 
 

Prøver Pore- 
trykk 
måling

Rutine- 
unders. 

Enaks. 
forsøk 

Triaks. 
forsøk 

1 x        
2 x   x  x x  
3 x        
4 x        
5 x   x  x x  
6 x        
7 x   x  x x  
8 x        
9 x  x x x x x  

12 x        
13 x  x      
14 x        
15 x        
16 x        
17 x        
18 x        
19 x        
20 x x  x  x x x 
22 x        
23 x        
24 x        
25 x        
26 x        
27 x   x  x x  
28 x        
29 x   x  x x x 
30 x        
31 x        
32 x        
33 x        
34 x        
35 x        
36 x        
37 x        
38 x        
39 x        
40 x        
41 x        
42 x x  x x x x  
43 x        
44 x        
45 x        
46 x        
47 x        
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4 Tolkning av grunnundersøkelser 

Massene i området består stort sett av middels fast til fast leire med enkelte silt- 
og finsandlag, samt flere steder enkelte grus- og sandlag. Opptatte prøver viser at 
leiren er lite til middels sensitiv. Leiren har omrørt Su > 4 og sensitivitet (St) er 
mellom 2 og 15, og har således ikke sprøbruddsegenskaper. Dette vil si at det ikke 
er påvist materiale som gjør at områder kan karakteriseres som kvikkleiresoner. 
 
Reguleringsområdet grenser i nord opp mot kvikkleireområdet Støaveien. Det er 
langs elva ved pumpestasjonene Vangen og Støaveien en har sikker påvisning av 
kvikkleire. Det er også boringer som har indikert kvikkleire på høyere nivå, men 
disse har vist seg å være siltige og ikke-kvikke. Det er imidlertid mulig at det 
ligger kvikkleire i elvenivå flere steder som en ikke har nådd ned til ved 
høyereliggende boringer. Det er lagvis mye stein i disse avsetningene.  
 
Det er ikke boret direkte i elvekanten tilsvarende som ved pumpestasjonen, men ut 
fra ønske om å sikre mot videre erosjon fra elva og forbedre stabiliteten av 
elvebrinken, vil en ta hensyn til mulige sensitive masser i elvekanten. 
 
Nedenfor er boringene omtalt etter soner som vist på mottatt forslag til 
reguleringsplan. 
 
Sone C7, E2, E3 og E4 (borhull 1, 2, 3 og 47) 
Nordøst. Platå ca. kote 130. 
Nord i området indikerer sonderinger i borhull 1, 2, 3 og 47 fast til middels fast 
leire med enkelte sand-/siltlag ned til ca. 25 m, bortsett fra punkt 2 som kun går 
ned til 8 m dybde. Prøver av leiren fra dybde 4 – 7 m i punkt 2 viser en uforstyrret 
Su på ca. 45 – 50 kPa fra konus- og enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er 4 – 6 kPa.  
 
Sone C6 og de to polygonene ned mot elva (borhull 4 – 6) 
Nordvest. Avsatser ned mot elva ca. kote 100. 
Sonderinger i borhull 4 og 5 indikerer fast leire med enkelte sand-/siltlag ned til 
ca. 10 m. Punkt 4 viser økende styrke med dybden. Dreietrykksondering i punkt 6 
indikerer leire / siltig leire med enkelte sand- og gruslag ned til 28 m dybde, uten 
økning i styrken med dybden. Prøver fra 5 – 7 m i punkt 5 viser siltig, sandig leire 
med lav sensitivitet (St = 2 – 6) og uforstyrret Su på ca. 35 – 40 kPa fra 
konusforsøk og 25 kPa fra enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er ca. 6 kPa.  
 
Sone E1 (borhull 16) 
Nordvest. Skråning ca. kote 85. 
Borhull 16 ligger i denne sonen, og sondering indikerer leire med enkelte sand-
/siltlag. Styrkeprofil er konstant ved ca. 3 – 7 m og øker deretter jevnt med 
dybden. Prøveserier skulle vært tatt her, men kunne ikke gjennomføres. 
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Område for offentlig bebyggelse, sone D1 og D2 (borhull 7 – 9 og 12 – 15) 
Sentralt vest. Platå over elva, ca. kote 90. 
Området befinner seg på et platå ca. 85 moh beliggende rett øst for Storelva. 
Området er i dag dyrket. Terrenget faller bratt ned til Storelva med en helning på 
40º på det bratteste. I dette området er det aktiv erosjon i elvas yttersving. 
Sonderingene i borhullene 7 – 9 og 12 – 15 indikerer siltig leire med enkelte sand- 
og gruslag til stopp på fastere masser mellom 8 og 15 m dybde. Sondering i punkt 
7 viser generelt økende motstand med dybden, bortsett fra mellom 5 og 7 m 
dybde, hvor det er tatt opp prøver. Opptatte prøver viser lite sensitiv siltig leire 
med en uforstyrret Su varierende mellom 35 og 40 kPa for den øvre prøven, og 70 
og 80 kPa for den nedre meteren fra konusforsøk. Enaksialt trykkforsøk viser Su 
på 42 kPa og 78 kPa for dybde ca. 5 og 6 m respektivt. Omrørt Su er ca. 5 for den 
øvre prøven og 25 – 35 kPa for den nedre. Sondering i punkt 9 viser lav motstand 
øvre 4 m, og deretter økende motstand. Prøver fra de øvre 4 meter viser middels 
fast til fast leire med omrørt Su > 6 og St = 2 – 7. Uforstyrret Su varierer mellom 
ca. 50 og 75 kPa. Boring 9 er grunnere en ønskelig, en har kommet ned i fast sand 
eller grus. Boringen går ikke til nivå under elvenivå. Sondering 12 – 14 viser 
konstant / fallende motstand med dybden ned til ca. 5 – 7 m. Disse tolkes sammen 
med borhull 9. Sondering 15 har meget lav motstand øvre 3 m, og dette tolkes 
som fylling, før sand/gruslag påtreffes med stopp på ca. 5 m dybde.   
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 9 og 43 der det er satt ned 2 
piezometre i hvert hull. I borhull 9 er den dypeste tørr (ved 7 m), mens den 
grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). I hull 9 er det et sandig lag fra ca 7 m dyp 
og dette kan forklare at det er drenert i dette området. Fenomenet med hengende 
grunnvann eller flere grunnvannsnivåer er noe som er godt kjent i området rundt 
Hønefoss. Dette skyldes lagdelt grunn av tette lag med underliggende permeable 
lag, der det permeable lag gjerne har utgående i en skråning. For å si noe om 
poretrykk og grunnvannsnivå må en derfor gjøre målinger i en rekke lag. Ved 
prosjektering av bygg i området for offentlig bebyggelse er dette noe som må 
undersøkes i detalj. Lagdeling kan gjøre at en måler poretrykk i et ikke-
representativt lag. 
 
Sone C1/C2 (borhull 17 og 18) 
Sentralt øst. Skråning ca. kote 120 og 140. 
Sonderinger i borhull 17 og 18 viser generelt økende motstand med dybden, i hva 
antas er fast leire / silt. Sonderinger stopper i fastere masser etter ca. 5 og 8 m. 
 
Sone C4 (borhull 19) 
Sentralt øst. Platå ca. kote 160. 
Sondering i borhull 19 viser økende motstand med dybden, og indikerer silt / siltig 
leire med grus/sand i dybden før stopp på 14 m dybde. 
 
Sone X5 (borhull 20, 21 og 22) 
Sentralt øst. Rygg ca. kote 135. 
Borhullene 20, 21 og 22 ligger langs en rygg i meget ravinert terreng. Ravinene er 
bratte med heling i overkant av 30º på det bratteste. Sonderingene indikerer leire / 
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siltig leire med enkelte silt-/sandlag. Motstand er konstant med dybden i punkt 20 
og 21, og svakt fallende i punkt 22. Fire prøver er tatt opp mellom 11 og 16 m 
dybde i punkt 20. Disse viser middels fast leire med siltlag ned til 15 m, og fin til 
middels sand mellom 15 og 16 m dybde. Konusforsøk viser at leiren har en 
omrørt Su ca. lik 5 kPa og uforstyrret Su lik ca. 40 kPa. Det er gjort tre enaksiale 
trykkforsøk som viser uforstyrret Su på mellom 43 og 47 kPa. 
 
Sone X4 (borhull 23) 
Sentralt. Skråning ca. kote 108. 
Sonderingen er 6 m dyp og indikerer leire med antagelig noen grus-/sandlag. 
Generelt økende motstand med dybden.  
 
Sone X3 (borhull 43, 44 og 45) 
Sørøst. Skråningstopp med bakenforliggende platå Tanbergmoen kote 104 - 183 
Sone X3 ligger i et svært ravinert terreng, hvor det ikke har vært mulig å komme 
frem med borerigg. Borhull 43 – 45 ligger på platået i bakkant av sonen. 
Sonderingene indikerer leire med svakt økende styrke med dybden ned til fastere 
masser på 16 – 19 m under terreng. Disse sonderingene ligger på tilsvarende 
platå/høyde som borhull 29 og har tilsvarende sonderingskurve. Punktene tolkes 
derfor sammen med punkt 29 hvor prøver er tatt opp fra 4 til 8 m dybde. Prøvene 
viser siltig middels fast leire med sensitivitet mellom 5 og 15. Konusforsøk viser 
at leiren har en omrørt Su mellom 4 og 7 kPa og uforstyrret Su lik mellom 25 og 65 
kPa. Det er gjort enaksiale trykkforsøk som viser uforstyrret Su på 25, 44 og 50 
kPa, ved henholdsvis 5, 7 og 6,5 m dybde. 
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 43 der det er satt ned 2 piezometre. 
Den grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). 
 
Sone B4 (borhull 24 – 29 og 46) 
Sør. Slakt skrånende platå ca. kote 110 – 180. 
Dette området ligger på platå 140 – 170 m.o.h. Sonderingene indikerer leire / 
siltig leire med enkelte sandlag og flere steder grus i dypere nivå. Sonderingene er 
mellom 6 og 18 m dype. Det er tatt opp prøver fra borhull 27 på 2 – 5 m som 
påviser middels til fin sand. Prøver tatt opp fra borhull 29 ligger innenfor denne 
sonen og er beskrevet under forrige avsnitt, sone X3. Disse resultatene tolkes å 
være representativt for borhull innenfor sonen med tilsvarende sonderingskurve. 
 
Sone B1 (borhull 30 – 32 og 34) 
Sør. Platå/ rygg ca. kote 170. 
Denne sonen ligger på tilsvarende platå som sone B4. Sonderingskurver er flere 
steder tilsvarende som for borhull 29, med leire med enkelte silt-/sandlag ned til 
ca. 10 m for punkt 30 og 32, og ned til ca. 15 m for punkt 31. Punkt 34 tolkes som 
fast leire/silt ned til ca. 6 m under terreng, deretter fastere masser som grus eller 
sand. Ved ca. 11 m under terreng påtreffes grus- eller sandlag i punkt 32. 
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Sone A1 og A2 (borhull 33 og 36 – 38) 
Sørvest. Platå og rygger kote 130 – 185. 
Borhullene 36 og 38 ligger på platå, mens punktene 35 og 37 ligger på rygger, alle 
på skråningskant med ravinert sideterreng. I punkt 36 indikerer sondering leire 
ned til stopp mot faste masser 8 m under terreng. Leireegenskaper kan tolkes 
sammen med punkt 29, da sonderingskurve er tilsvarende. Punkt 37 indikerer lav 
motstand med et lag med sand/grus 2 – 3 m og faste masser etter 5 m. Prøver som 
var bestilt utført i punkt 37 har ikke vært mulig å utføre. Sonderingskurve for 
punkt 38 indikerer høy motstand og sannsynligvis sand ned til 13 m under terreng.  
 
Sone C1 (borhull 35 og 39 – 42) 
Sørvest. Skråning ned mot elva kote 105 – 180. 
Disse punktene ligger på østsiden av høyskolen, i skråning ned mot elva. Området 
faller 36º grader ned mot elva på det bratteste. Sondering i punkt 35 indikerer 
meget liten motstand til stopp mot faste masser 5 meter under terreng. Prøver som 
var bestemt her, er ikke utført pga. utilgjengelighet. Sonderinger i punkt 39 – 41 
tolkes å være sandlag med enkelte silt- og leirelag. Motstandskurve i punkt 39 er 
økende med dybden, mens den for punkt 40 og 41 er tilnærmet konstant. 
Sonderingskurve i punkt 42 indikerer leire ned til stopp 10 m under terreng. 
Prøver er tatt opp 5 – 8 m under terreng, og viser middels – meget fast leire med 
noen finsand-/siltlag. Sensitivitet er lav (St = 4 – 11) og konusforsøk viser en 
omrørt Su mellom 4 og 11 kPa og uforstyrret Su mellom 32 og 135 kPa. Enaksialt 
trykkforsøk ga uforstyrret Su lik 127, 48 og 39 kPa ved henholdsvis dybde 5,2, 6,5 
og 7,5 m. 
 
5 Erosjon fra Storelva 

Storelva slynger seg gjennom landskapet i foten av de bratte skråningene vest i 
reguleringsområdet. Elva går her i yttersving og vil dermed erodere i foten av 
skråningene, noe som vil ha negativ innvirking på stabiliteten av skråningene. 
Tverrprofiler tatt ned langs Storelva er plottet sammen og vist i figur 2. 
Lokalisering av profilene er gitt i HydraTeam 2012 (ref. 4) og vist i kart 01. 
Profilene er plottet fra venstre bredd (bredden nærmest reguleringsområdet) til 
høyre bredd. Elveprofilet endrer seg naturlig nedover ei meandrerende elv på 
grunn av endringer i strømningen nedover elva, noe som klart ses i figur 2. Det er 
viktig å studere elveprofilene for å se hvor bratt og dypt det er mot 
reguleringsområdet, og hvordan dette endrer seg nedover elva. 
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Figur 2. Tverrprofiler langs Storevla, plottet fra vestre elvebredd. Se kart 01 for 
lokalisering av elveprofilene. 

 
Profil 2 er svært bratt i venstre del av elva, mot reguleringsområdet, men slaker så 
ut. Skråningen i elvebrinken i dette området er registrert å være ustabil. Dette 
profilet er det mest kritiske og er derfor videre beregnet i kapitel 6, 
Stabilitetsvurderinger. 
 
Profil 4 og 6 er også bratte og tyder på stor vannstrømning inn mot venstre bredd. 
Ved venstre elvebredd langs profil 6 har også mindre glidninger og rotasjoner 
funnet sted inne på land. 
 
Profil 5, 7og 8 har ikke bunnprofil som indikerer kritisk erosjon. 
 
Profil 9 og i alle fall 10 antas å vise deler av en bunnsikring utført på slutten av 
1990-tallet. Nedstrøms reguleringsområdet (nedenfor høyskolen) ble det på slutten 
av 90-tallet utført en utfylling i et dypt hull i elven etter utrasning lenger opp i 
skråningen. Det antas at det er denne fyllingen som ses i profil 10. Imidlertid ser 
en at det er en drastisk endring i profilet fra 10 – 11: elva blir 4 m dypere og det 
stiger steilt inn mot elvebreddene. 
 
Ved profil 12 og 13 flytter dypålen seg noe utover, men profil 13 har en svært 
bratt start på profilet.  
 
 
6 Stabilitetsvurderinger 

Stabilitet av reguleringsområdet kan inndeles etter områder med skråning som 
faller bratt ned til elva og områder med bratte ravineskråninger. Av områder som 
ligger direkte mot elva er området innenfor sone D1 og D2 (foreslått regulert til 
offentlig bebyggelse) vurdert spesielt, se avsnitt 6.2. Sone C1 som ligger like øst 
for høyskolen bør også vurderes på tilsvarende måte på et senere tidspunkt.  
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Mellomliggende område er bratt og til dels ustabilt ut mot elva, men boringer på 
toppen og enkelte fjellblotninger viser at det er grunt til fjell eller faste masser. 
Erosjon i foten av skråningen vil således ha begrenset påvirkning på forholdene 
innenfor skråningstoppen. Det betyr at en hovedsakelig må ta hensyn til 
overflatestabilitet, og stabilitet knyttet til grunne glidninger begrenset av dybde til 
fjell eller faste masser. Det er disse forhold som vil definere byggegrense mot 
bratte raviner og skråninger innen reguleringsområdet (se avsnitt 6.1). 
 
Lengst nord i området er det forholdsvis dypt til faste masser, med dybder på 27 
m ut mot skråningen. Kart 2 presenterer terrenghelning i området og viser at 
reguleringsområdet domineres av skråninger med helning 15 – 25º, men at det 
også flere steder er meget bratt, med helning 30 – 40º. Dette gjelder særlig for 
nedre del av skråningen ned mot Storelva, og i flere av de smale ravinene. Basert 
på helningskartet har vi definert egnede reguleringsområder hvor helningen er 
under 15º sammenhengende over et visst areal. Disse områdene er presentert i kart 
2. De egnede reguleringsområder strekker seg helt ut mot skråningskanten av 
platåene. På grunn av fare for glidninger i de bratte utenforliggende skråningene 
kan det ikke bygges helt ut på skråningskanten. Det er derfor satt en ytre 
byggegrense mot bratte skråninger, se neste avsnitt (6.1). 
 
 
6.1 Byggegrense mot bratte raviner og skråninger 

Nord for Tanbergplatået (søndre del av Krakstadmarka) er området relativt flatt, 
og skråner slakt fra kote 183 til kote 138. Det er boret flere steder langs kanten av 
platået, før terrenget faller bratt ned i ravinedalene. Disse boringene kommer ned i 
faste masser, muligens fjell, etter 6 – 18 m. Der terrenget er som brattest i 
ravinene, viser det seg at det ofte at det er fjell. Se kart 1 for lokalisering av fjell i 
dagen. At det er grunt til fjell vil si at dypere rotasjoner i løsmasser fra dette 
platået og ned i Storelva er lite sannsynlig. Det er heller ikke tegn på glidninger av 
underliggende kambro-silurske sedimenter.  
 
Byggegrenser for egnede reguleringsområder er presentert på kart 2. Kriteriene 
som ligger til grunn for vår vurdering av byggegrense er som følger: 
 

• Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste masser. Grunne 
glidninger i utenforliggende skråning vurderes å ikke ville nå lenger 
innenfor skråningskant enn dette.  

• Avstand er oppad begrenset til maksimalt 20 m fra skråningskant. 
• Avstand fra bakskråning (dvs. ved bygging i fot av skråning) er satt til 5 

m. 
 
Dersom det legges opp til bygging utenfor byggegrensen vist i kart 2, bør det 
settes krav til lokal grunnundersøkelse og stabilitetsvurdering før igangsetting. 
Tiltak kan bli nødvendig. 
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6.2 Erosjon i Storelva og stabiliserende tiltak 

Sør for Støalandet og Vangen pumpestasjon er det observert aktiv erosjon og 
bevegelse i elveskråningen. Skråningen ned til elven er opptil 40º bratt og 
elveprofilet (profil 2 i figur 2) er også svært bratt. Platået over denne bratte 
skråningen er planlagt utbygd for offentlig bebyggelse. Skråningsstabiliteten i 
dette området er kritisk for innenforliggende reguleringsområde, og krever 
stabiliserende tiltak. For at dette området kan utbygges som planlagt må det ikke 
bygges lengre ut mot skråningen enn foreslåtte byggegrense viser i kart 1. I tillegg 
må areal senkes 2 m i en 15 m bred sone inn fra skråningskanten og deretter 
skrånende til eksisterende terreng de neste 15 m. I foten legges det en steinfylling 
4 - 5 m bred. Denne kan på grunn av dybden i elva bli 8 m dyp. Anlegget bør gå 
ut med anleggsveg fra Vangen pumpestasjon. Den bratte ustabile delen går fra 
Hårom og ca. 230 m ned til bekken som kommer ned fra Krakstadmarka. Figurene 
under illustrerer hvordan stabiliteten relativt forbedres (0.86-0.96-1.04) ved å 
senke terrenget og legge en erosjonssikring. Denne erosjonssikringen 
(steinfyllingen) kan legges i et nivå slik at den også kan brukes som tursti. 
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Figur 3. Beregnet stabilitet av elvebrink ut for boring 9 og 13. Tilfredsstillende 
stabilitet oppnås ved å senke terrenget nærmest skråningskant og legge ut en 
erosjonssikring i elva. 
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7 Anbefalinger til fremgangsmåte for utbygging 

7.1 Planering av raviner 

Det er mulig å fylle igjen noen av de lengre ravinene som går inn som fingre i 
planområdet uten at det er fare for progressiv skredutvikling, da det ikke er påvist 
sensitive masser. Leiren i området er hovedsaklig middels fast til fast og lite til 
middels sensitiv. Ved planering må en vurdere bruken av oppfylt areal i forhold til 
senket areal. 
 

• Raviner som lukkes skal ha drenering liggende i bunn. Dette gjøres ved å 
legge ut ei pølse av naturgrus, typisk tverrareal 4 m2 (2x2 m), eller en 
pakke av knust steinmateriale med tilsvarende areal pakket inn i fiberduk.  
Hensikten er at grunnvannstrømmen ikke skal endres slik at trykk kan 
bygge seg opp i fyllingen og at vann finner nye drenasjeveier. 
 

• Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten 
erosjon eller flomskade fra overflatevann ned til større vassdrag. 

 
• Nedsenket areal: uforvitra leirmateriale kan komme til overflaten når en 

senker terrenget. Selv om ikke leira karakteriseres om bløt, er den ikke 
uten videre tiltak egnet som hagejord. Ved å dimensjonere marktrykket, 
kan en direkte fundamentere bygg på leire. Leire, silt og finsand er masser 
som i tørr tilstand kan stå steil på grunn av sug, men vil i fuktige perioder 
kunne gi grunne glidninger. Det aller meste av undersøkte løsmasser er 
slike sedimenter. 
 

• Ved bygging av hus på fylling bør organisk materiale renskes opp og det 
bør bygges opp en kvalitetsfylling av knust steinmateriale. Den 
komprimerte fyllingen legges med overhøyde som tas ned etter at 
setninger er kontrollert. Det settes større krav til fylling i et område der 
arealet skal nyttes til bolig eller veg, i forhold til for eksempel en 
jordbruksfylling der setninger ikke er av betydning. 

 
• Ved bygging av vei i raviner, vil en måtte legge ut materialet lagvis og 

komprimere. Legges det ut leirig materiale, må en regne med å legge inn 
drenerende mellomliggende sandlag.  

 
 
 
7.2 Helning og arealbruk 

I forbindelse med utbygging vil det bli utgravinger og høyst sannsynlig også 
utfylling av masser. Utgraving i skråninger og oppfylling bør gis restriksjoner i 
reguleringsplanen, bla. fordi dette påvirker naboeiendommer. Arealplanlegging 
må ta hensyn til at massene kun er betinget stabile når hus tilhørende uteareal 
legges i skrånende terreng. 
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Det er foreslått terrasseblokker i ellers bratt terreng dels uegnet for eneboliger på 
grunn av arronderinga av terrenget. Slike blokker i bratt terreng bør 
fundamenteres på fjell forutsatt at fjellkvaliteten er tilfredsstillende. Eventuell 
ovenforliggende skråning må da dreneres, løsmasser fjernes eller masseutskiftes 
slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot glidninger. Naturlige skråninger står i 
”rasvinkel”, dvs. en sikkerhetsfaktor eller materialfaktor nær 1,0. Skråninger eller 
stabilitet som berører bygninger har etter Eurocode 7 krav om materialfaktor på 
1,4. Dette oppnås ikke uten tiltak som drenering, fjerning av løsmasser eller 
masseutskifting. Flermannsboliger har i praksis krav om ikke å ligge skredutsatt.  
 
Det skal ikke fylles ut masse eller hageavfall ut for brattere områder nær hus og 
hager. 
 
 
7.3 Lokalvannshåndtering 

I utgangspunktet er det mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekkene. Ved 
utbygging øker en imidlertid avrenningshastigheten slik at de midlere flommene 
øker i størrelse, og gir hyppigere forhold med stor erosjon. Det er viktig at det 
lages et eget overvannsystem slik at en ved utbygging ikke slipper drensvann ut i 
skråninger. Dette vil med stor sannsynlighet lede til grunne skred.  
 
7.4 Adkomst 

Adkomst via Støalandet vil kreve utvidelse av eksisterende veg. Stabiliteten i 
dette området kan ved rett utforming bedres ved utvidelse av vegen med fylling i 
elva. Det er for øvrig overflateglidninger ned mot vegen. 
 
Ny bru over Storelva kommer inn i et område der en må påregne at det må utføres 
fyllingsarbeid for å stabilisere veg og fylling inn på land. Ved pumpestasjonen rett 
nordenfor er det bløte forhold. 
 
7.5 Radon 

Det er svart leirskifer synlig i enkelte blotninger. Bygging og deponering i og av 
slik skifer må følge miljøkrav for håndtering av slike bergarter. 
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

COWI gjennomførtehøsten2012entrafikkanalysei forbindelsemedomregulering
av Krakstadmarkai Hønefoss.Etterat forslagettil kommunedelplanvar til høring
hosStatensvegvesen,kom detfremet behovfor å se nærmerepå
trafikksituasjoneni etparpunkter.

Etterat revidertforeløpignotatble oversendtRingerikekommunei juli 2013,kom
detfremet ønskefra kommunenomå gi enoversiktlig fremstillingav fremtidig
situasjoni Hønefoss.I tillegg skulleutbyggingenav Hvervenmoennæringsområde
ikke væremedi vurderingeneav fremtidigsituasjon.

Hensiktenmeddettenotateterå gi enkortfattetoversiktoverforutsetningerog
resultater,samtgi grovekostnadstallfor foreslåtte tiltak i kryssogutbyggingav
interntveinettpåplanområdet.Deter i dettenotatet kunbeskrevettrafikkavvikling
i dekryssenesomRingerikekommuneharønsketenspesiellvurderingav.Notatet
baserersegpåCOWI-rapporteneKrakstadmarka:Trafikkvurderinger(foreløpig
rapportforelåi juli 2013)ogKrakstadmarka:Konsekvensutredningav vei og
trafikk (foreløpigrapportforelåi november2012).

1.2 Forutsetninger og usikkerhet

1.2.1 Dagens trafikksituasjon
I førsteomganger dagenstrafikkmengderkartlagtgjennommaskinelletellinger,
manuellekrysstellingerogNasjonalvegdatabank(NVDB). Det er ikke
gjennomførttellingeri allekrysssomskalvurderes,ognoenav tellingeneer
forholdsvisgamle,slik at deternoeusikkerhetknyttet til hvordandagens
trafikksituasjoner.

1.2.2 Anslått trafikkvekst
Videreerdetanslåtttrafikkvekstinnenforplanområdetogannentrafikkvekstpå
veinettet.Det er lagt til grunnforeliggendeplaner for interntveinettogdeter gjort
et anslagpåhvordangenererttrafikk fra planområdet fordelersegpådette
veinettet.Det er kunbenyttetikke benyttetmanuelle vurderingeri analysene.

1.2.3 Fremtidig trafikksituasjon
Manglendeplanerfor veiutbyggingi og rundtHønefossbidrartil å gjøreanalysene
usikre.I tillegg kanstørreogmindreutbyggingsprosjekterbli realiserti
influensområdenetil deaktuelletilknytningspunktene,noesomvil påvirke
fremtidigbelastningenpåveinettet.

Det erogsåusikkerhetknyttettil omplanlagtinternt veinetti Krakstadmarkavil
benyttesavgjennomkjøringstrafikk.Det er i beregningenelagt til grunnat detikke
er gjennomkjøringstrafikk.



TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA

http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents /3 Prosjektdokumenter/Høst 2013/Trafikkanalyse komm unedelplan Krakstadmarka.docx

3/ 28

Det kannevnesatStatensvegvesenharigangsattarbeidetmeden
konseptvalgutredningi Hønefossområdetfor å sepåstørrelangsiktigetiltak på
veinetteti området.Konseptvalgutredningen(KVU) skalavklareforholdet
mellomrestriktivetiltak for biltrafikken,satsingpåkollektivtrafikk,gåingog
sykkel,stimulerendetiltak for kollektivtransporten,videreutbyggingav
hovedveisystemetgjennomHønefossogforholdknyttet til arealbrukog
utbyggingi Hønefossområdet.StatensvegvesenskalhaKVU-rapportenferdig
til utgangenav2014.

1.2.4 Kapasitetsberegninger
Det er i analysenkunsettpåbelastningeri kryssisolertsett.Det vil si at detikke er
vurdertkapasitetogbelastningsamletsetti større områderogpålengre
veistrekninger.Dettekanværeetproblemspesielti områdetsørfor Hønefoss
sentrum,i kryssområdetvedE16.Kapasitetsproblemer påFv35inn motsentrum
kanføretil tilbakeblokkeringav kø motE16uavhengig av tiltak i adkomstkryss
motplanområdet.

I møtemedStatensvegveseni april 2013ble detbekreftetat vurderingav
krysskapasitetisolertsetter lik Statensvegvesensegenmetodefor å vurdere
trafikksituasjonenvedutbyggingavpendlerparkering vedsykehuset(ref. Bjørn
Leifsen).

Det utpekersegimidlertid nåetbehovfor å gjennomføretrafikkmodellberegninger
for å sepåtrafikksituasjoneni etstørreområde.I forbindelsemedKVU for
HønefossområdetskaldetetableresenAIMSUN-modell for Hønefoss.Denne
modellenvil bli benyttetfor å sepåtrafikkavviklingeni størreområderi Hønefoss.

1.2.5 Veiledende tiltak
Usikkerheti beregningeneførertil at anslagomtrafikkmengderog
kapasitetsbetraktningenekuner veiledende.Kostnadsoverslageneerbasertpå
enkleskisser,deter dermedogsåusikkerhetknyttet til kostnadsoverslagene.

2 Dagens situasjon

2.1 ÅDT

ÅDT påhovedveinetteti Hønefosserhentetfra Nasjonalvegdatabank(NVDB), og
vist i Figur1.
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Figur 1: Trafikkmengder(ÅDT). Kilde: NVDB,Statensvegvesen,juni 2013.

2.2 Trafikkavvikling

2.2.1 Fv35 Osloveien
Det erplanlagtutbyggingav næringpåHvervenmoensørvestfor planområdet,på
sørsidenav E16.Ifølge tidligeregjennomførttrafikkanalysefor Hvervenmoen
(Trafikkanalyse- Hvervenmoenvekstområde, COWI AS, 2009)er"trusselen"mot
trafikkavviklingeni områdetatFv35(Osloveien)inn mot sentrumalleredeharen
uønskethøytrafikkbelastning.ÅDT påFv35gjennomHønefosssentrumvarierer
mellom13000og22200ifølgeNasjonalvegdatabank. I henholdtil Håndbok017
børdetvære4-felt nårtrafikkmengdeni engateerÅDT > 15 000(ÅDT > 12000
for envei). Det vil si at detalleredei dagenssituasjonkanværeet behovfor 4-felt
gjennomHønefosssentrum.

2.2.2 Kapasitetsberegninger i planområdets adkomstkryss
Det er i tidligereanalysersettpåbelastningi enrekkekryssi dagenssituasjonog i
fremtidig situasjonutenogmedutbyggingav Krakstadmarka.De ulike kryssene
somer vurderter vist i Figur 2.
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Figur 2: Internt veinettog kryssområderhvor deter gjennomførtkapasitetsberegninger
(rødt = tiltak vurderesog kostnadsberegnes,svart= tiltak vurderesikke i
denneomgang)

Kapasitetsberegningenefor dagensog fremtidigsituasjonersamleti kapittel4. Det
er i dettenotatetkunvist beregningerfor kryssene hvor tiltak skalvurderes(merket
rødt i Figur2). Fordagenssituasjontilsier beregningenestortsetttilfredsstillende
avvikling i alle kryss,medunntakav i Hønenkrysset (E16Osloveienx Fv241
Hadelandsveien).Hererdetberegnetoverbelastningi tilfarten fra Fv241.

Kapasitetsberegningenesersomsagtkunpåtrafikkmengdenisolertsetti de
vurdertekryssene,ogvil dermedikke avdekkekonsekvenserav eventuelle
køproblemermellomkryssene.

3 Beregnet trafikkvekst

3.1 Utenfor planområdet

3.1.1 Utbygging av Hvervenmoen
Det ble i 2009gjennomførtentrafikkanalysefor utbyggingav Hvervenmoen
vekstområde(Trafikkanalyse– Hvervenmoenvekstområde, COWI AS, mai 2009).
Det ble i beregningeneanslåttatplanlagtutbygging påområdetvil generereen
trafikkvekstpåtotalt 1169kjt/t i størstetime i ettermiddagsrush.Storedelerav
dennetrafikkenvil gågjennomkrysset«E16/Fv35Osloveienx Arnegårdsveien»,
deter i tidligereanalyseanslåttat trafikkveksten i dettekrysseter828kjt/t i
ettermiddagsrush.
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I rampesystemetvedE16sørfor Hønefosssentrumgir enslik storutbygging
forholdsvisstoreutslagi kapasitetsberegningene.Påveinetteti detteområdettilsier
beregningeneat utbyggingav Krakstadmarkautgjøren forholdsvisliten del avden
trafikkensomHvervenmoenvil genererei rush.

I analysenesomble gjennomførthøsten2012ble detikke tattmedutbyggingav
Hvervenmoen,mensdenble tatt medi reviderteanalyseri juni/juli 2013.I dette
notateterdetikke tatt medutbyggingavHvervenmoen.

3.1.2 Pendlerparkering i Arnegårdsveien
Statensvegvesenønskerå utvideeksisterendependlerparkeringvedRingerike
sykehus.Det er i tidligerevurderingeranslåttatdenyebiloppstillingsplassenevil
generer50kjøretøytil områdeti morgenrushog50 kjøretøyfra områdeti
ettermiddagsrush.Det erkonservativtlagt til grunn at all trafikkenskjeri største
time i rushperiodene.

3.1.3 Generell trafikkvekst
Hvis manserpåprognoserfor generelltrafikkvekstfor Buskerudtilsier deten
samletvekstfra 2012til 2025på20%, forutsatten tungtrafikkandelpå5 %.

Utbyggingsprosjekterkanbidratil økt vekst,mentrafikkavviklingsproblemerkan
bidratil å redusereveksteni biltrafikk. Modellberegningeri forbindelsemedKVU
for Hønefossområdetvil belysedettenærmere.

I denneanalysenerdetbenyttetgenerelltrafikkvekst for hovedveinetteti
beregningenefor fremtidigsituasjon.

3.2 På planområdet

Det ble i rapportenutarbeidethøsten2012anslåttat reisemiddelfordelingenkan
kommetil å bli somvist listet oppnedenfor:

› Bilfører: 57 %
› Bilpassasjer:13%
› Kollektiv: 5 %
› Gang:20 %
› Sykkel:4 %
› MC/annet:2 %

Medreisemiddelfordelingenovenforvil gang-og sykkeltrafikkenutgjørei
underkantav halvpartenavbiltrafikken.Beregninger av genererttrafikk på
planområdettilsier enøkningpåca.3 300bilturerogca.1400gang-ogsykkelturer
i døgnet.I rusherdetanslåttat timetrafikk til/ fra planområdetutgjørca.380kjt/t.

Et anslagpåfordelingav ÅDT påinterntveinettpåplanområdeter vist i Figur3.
Det er forutsattatveinettetikke benyttesavgjennomkjøringstrafikk.
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Figur 3: AnslåttÅDT på internt veinettetterplanlagt utbygging,forutsattat veinettet
ikkebenyttesav gjennomkjøringstrafikk

Gang-ogsykkeltrafikkenbestårav kortereturerenn biltrafikken,ogendel avdisse
kantenkeså genereresinterntpåKrakstadmarka(for eksempelbesøkog til/fra
skoleogbarnehage).Gang-ogsykkeltrafikkenvil ogsåhaforskjellig
retningsfordelingsammenlignetmedbiltrafikken.Det er derforvanskeligå forutse
fordelingenavgang-ogsykkeltrafikkpåveinettetinterntpåplanområdetut fra de
manuelleoverordnedevurderingenesomergjennomført.

4 Kapasitetsbetraktninger

Det er tidligeregjennomførtkapasitetsberegningerav enrekkekryssi Hønefoss,
krysseneer ringetinn i Figur4. Det er i dettenotatetkunvist beregningerog
vurderingerfor tre kryss,vist merketmedrødt i figuren.I tillegg er det
gjennomførtenvurderingav kapasitetenpåFv35Osloveienmellomkryssetmed
ArnegårdsveienogkryssetmedDronningÅstasgate.
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Figur 4: Internt veinettog kryssområderhvor deter gjennomførtkapasitetsberegninger
(rødt = tiltak vurderesog kostnadsberegnes,svart= tiltak vurderesikkei
denneomgang)

Viderefølgerenkort oversiktovergrunnlagetfor beregningene(trafikktellingerog
metode),ogsåenvurderingav detre kryssenesomskalvurderes.

Det er i beregningenelagt til grunnat detikke ergjennomkjøringstrafikk.

4. 1 Grunnlag

4. 1.1 Trafikktellinger
Bakgrunnenfor kapasitetsbetraktningeneer maskinelle punkttellingerogmanuelle
krysstellinger.Enoversiktovertilgjengeligetellepunkt(Statensvegvesen)og
manuellekrysstellingeri områdeter vist i Figur 5.
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Figur 5: Tilgjengeligetrafikktellinger nærtplanområdet

Der detergjennomførtmanuellekrysstellingererdet valgtå benyttedisse,dade
gir svingebevegelseri kryssområdene.Tellingeneeroppjusterttil dagensnivå
(2012)vedhjelp avprognoserfor generelltrafikkvekst,mendeterusikkerhet
knyttet til trafikkvekstenpådeulike veiene.

PåFv35(Osloveien)gjennomHønefosssentrumerdetkuneldretellinger,noesom
førertil at deterusikkerhetknyttettil trafikkmengdenher.

4.1.2 Metode
Med basisi telt oganslåtttimetrafikkerdetgjennomførtkapasitetsberegningerav
ulike kryssnærtplanområdet.Kapasitetsberegningene ergjennomførti henholdtil
metodefra Håndbok127,Kapasiteti kryss,beregningsmetoderfor ikke-
signalregulertekryss(Statensvegvesen,1985).

I kapasitetsberegningeneberegnesbl.a.belastningsgradenB, somer forholdstallet
mellomtrafikkvolum ogkapasitet(belastningsgradB = trafikkvolum/ kapasitet).
En belastningsgradpåB = 1,0 innebærerat 100% avteoretiskkapasiteterutnyttet
medtilhørendedårlig trafikkavvikling. I praksisregnerenmedat oppmot B = 0,8
- 0,85(80 - 85 % kapasitetsutnyttelse)gir enakseptabeltrafikkavvikling.For
belastningernærkapasitetsgrensenvil detværeusikkerhettil tall for kødannelser,
osv.
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4.2 Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien

Oversiktskartsomviseradkomstveimot Fv241er vist i Figur 6, plasseringav
adkomstkrysser ringetinn medgult. Flyfoto overkryssområdeter vist i Figur7.

Figur 6: Oversiktskart,adkomsttil planområdetmotFv241Hadelandsveien

Figur 7: Flyfoto, adkomsttil planområdetmotFv241Hadelandsveien

4.2.1 Dagens situasjon (2012)
PåFv241er detmottatttellingerfra énuke(uke42) fra etperiodisktellepunktfra
2010.Dentelteukavar torsdag(21.10.2010)denukedagenmedstørsttrafikk.
Tellingeneviserat timetrafikkenerstørsti ettermiddagsrush.Størsteheletime var
kl. 16:00– 17:00,daer timetrafikken434kjt/t i retningnordog199kjt/t i retning
sør,til sammen633kjt/t. Timetrafikkener beskjedenog tilsier at eteventuelt
adkomstkryssmot et mindreboligområdevil hagodtrafikkavvikling.

4.2.2 Fremtidig situasjon (2025)
Gitt entrafikkøkningpåFv241i henholdtil prognoserpågenerelltrafikkveksti
Buskerud,er detanslåttat timetrafikkeni ettermiddagsrushvil økefra ca.640kjt/t
i dagenssituasjontil ca.770kjt/t i år 2025utenutbyggingavKrakstadmarka.
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Ved utbyggingav ny vei til Krakstadmarkatilsier beregningeneat trafikk pådenne
veienblir påca.110kjt/t. Anslåtttimetrafikk i ettermiddagsrushervist i Figur 8,
ogberegnedebelastningsgraderervist i Figur 9

Figur 8: Timetrafikkettermiddagsrush,2025,etterplanlagt utbygging

Figur 9: Belastningsgraderettermiddagsrush,2025,etterplanlagt utbygging

TrafikkmengdenpåFv241tilsier at detikke vil bli avviklingsproblemeri et evt.
adkomstkryssmot Krakstadmarka.Sermanpåveiledendekriterier for behovfor
venstresvingefelti Håndbok263, tilsier trafikkmengdeni kryssetat detlikevel er
anbefaltvenstresvingefeltpåFv163.

4.2.3 Vurdering av tiltak
Separatvenstresvingefeltersikkerhetsmessiggunstig, særligi T-kryss,Behovfor
og lengdeavvenstresvingefeltbestemmesut fra kapasitetogavviklingsstandard.
Grunnlagetfor kravenei StatensvegvesensHåndbok263er basertpå
sannsynlighetenfor atvenstresvingendetrafikk blokkererfor trafikk somskalrett
frem.

Passeringslommekanbenyttessomet alternativtil venstresvingefeltved
utbedringsstandard.I dettetilfelle erdeti praksis et nytt krysssomskaletableres,
menenny adkomstveimot planområdet.Det er vurdert at detherbøretableres
venstresvingefelt.Utformingav et venstresvingefelt er vist i Figur 10.
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Figur 10: Venstresvingefelt,Håndbok263

Det erberegnetat L1 måværeminst16 meterogL2 minst15meter.Fartsgrensen
påFv241er 60km/t, noesomvil tilsi at deteranbefaltfysisk kanalisering.

4.3 Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet

Oversiktskarthvoradkomstkryssmot Fv163er ringetinn er vist i Figur 11,videre
er flyfoto overadkomstkryssetvist i Figur 12oggatebildefra kryssetvist i Figur
13.Gatebildetviseratdeternoehøydeforskjellfra Fv163ognedtil parallell
lokalvei.

Figur 11: OversiktskartoveradkomstkryssmotFv163

Figur 12: Flyfoto overadkomstkryssmotFv163
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Figur 13: Gatebildefra Fv163motadkomstkryss,sett fra øst

4.3.1 Dagens situasjon (2012)
Trafikktelling fra juni 2013i krysset«Fv35Hønengatax Fv163Vesterngata»
tilsier entimetrafikk i ettermiddagsrushpå620kjt/t i Vesterngata(påbruaover
Randselva).Det teltekryssetliggerca.800metervestfor adkomstkrysset.Det er
ingenstorekryssmellomkryssene,deter derforvalgt å benyttesamme
trafikkmengdefor adkomstkrysset.Trafikkenfordeler segmedca.270kjt/t i
retningvestogca.350kjt/t i retningøstpåFv163. Videreerdetanslåttat dagens
trafikkmengdei Støalandet(sideveien)erpåca.30kjt/t.

Trafikkmengdeni dagenssituasjoner beskjeden,og forenklede
kapasitetsbetraktningertilsier atbelastningsgraden er ca.B = 0,3,dvs.at ca.30%
av denteoretiskekapasitetenerutnyttet,ogat trafikkavviklingenderforergod.

4.3.2 Fremtidig situasjon (2025)
Gitt entrafikkøkningpåFv163i henholdtil prognoserfor generelltrafikkveksti
Buskerud,er detanslåttat timetrafikkeni ettermiddagsrushvil økefra ca.620kjt/t
i dagenssituasjontil ca.760kjt/t i år 2025.

Ved utbyggingav Krakstadmarkagir beregningeneentimetrafikk i adkomstkrysset
mot Fv163somvist i Figur 14.Beregnedebelastningsgraderervist i Figur 15.Det
er i beregningeneavbelastningsgradlagt til grunnenfartsgrensepåfylkesveienpå
50 km/t og ingenegnesvingefelt.

Figur 14: Timetrafikkettermiddagsrush,2025,etter planlagt utbygging
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Figur 15: Belastningsgraderettermiddagsrush,2025, etterplanlagt utbygging

Beregningenegir at avviklingeni kryssetblir godutenvenstresvingefelt.Serman
påveiledendekriterier for behovfor venstresvingefelt i Håndbok263, tilsier
trafikkmengdeni kryssetatdet likevel eranbefaltvenstresvingefelt.Eventueltkan
detetablerespasseringslommepåFv163somet utbedringstiltak.

4.3.3 Vurdering av tiltak
Sombeskreveti forrigekapitteler venstresvingefelt sikkerhetsmessiggunstig,
særligi T-kryss.Passeringslommekanbenyttessomet alternativtil
venstresvingefeltvedvalgav utbedringsstandard.En passeringslommeer en
breddeutvidelsepåhøyresideavveien,slik at gjennomgåendetrafikk kanpassere
påhøyresideavbiler somventerpåå svingetil venstre.

I dettekrysseterdetbegrensetmedplass.I innerkurveerdetendel høydeforskjell
nedtil parallell lokalvei,slik at breddeutvidelsevil kreveetableringav murover
helestrekningenhvor detbreddeutvides.Passeringlommeermindreplasskrevende
ennvenstresvingefelt,deterderforvurdertatdeti dettetilfellet ermest
hensiktsmessigmedetableringavpasseringslomme.Prinsipputformingav
passeringslommeer vist i Figur16.

Figur 16: Passeringslomme,Håndbok263

Det er lagt til grunnenbreddeutvidelsepå3 meteroverenlengdepåca.30meter.
Det vil si atdeter totaltbreddeutvidelseoverca. 90 meter.I tillegg til
passeringslommebørdetetablerestrafikkøy i sekundærveien.
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4.4 E16 / Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien

Oversiktskartsomviseradkomstveivia ArnegårdsveienmotFv35vedsykehuseter
vist i Figur 17,adkomstkrysseter ringet inn medgult.

Figur 17: Oversiktskart,adkomsttil planområdetfra Fv35 vedE16,adkomstkryssringet
inn medgult.

Flyfoto somviserdagensrundkjøringer vist i Figur 18.

Figur 18: Flyfoto adkomstkryssmotArnegårdsveien

4.4.1 Dagens situasjon – 2012
For å sepåtimetrafikkeni adkomstkryssetmotFv35ogE16er detbenyttet
manuellekrysstellingergjennomførti 2009,beskrevet i notatetTrafikkanalyse–
Hvervenmoenvekstområde(COWI AS, 2009).Tellingeneeroppjusterttil 2012-
nivå vedhjelpav prognoserfor generelltrafikkvekst.
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Trafikktall (kjt/t) i morgenrushervist i Figur 19, og i ettermiddagsrushi Figur20.

Figur 19: Timetrafikkmorgenrush,justertopp til 2012-nivå

Figur 20: Timetrafikkettermiddagsrush,justertopptil 2012-nivå

Det erut fra Ringerikekommuneskartportalgjort en oppmålingav tilfartsbredder,
innkjøringsbredderogbreddeutvidelseslengder,ogut fra dettegjennomført
kapasitetsberegningerav rundkjøringen.Deternoeusikkerhetknyttettil
oppmålingenavbredderog lengder.

Beregnedebelastningsgraderi morgen-og ettermiddagsrushi dagenssituasjoner
vist i henholdsvisFigur21ogFigur 22.

Figur 21: Belastningsgraderstørstetimemorgenrush, dagenssituasjon(2012)
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Figur 22: Belastningsgraderstørstetimeettermiddagsrush,dagenssituasjon(2012)

Beregningenetilsier tilfredsstillendeavvikling i dagenssituasjon,meden
belastningsgradpåB = 0,6(dvs.atca.60% av teoretiskkapasiteterutnyttet).

4. 4. 2 Fremtidig situasjon (2025) – uten Krakstadmarka
Ved å leggetil grunngenerelltrafikkvekst,i till eggtil utbyggingav
pendlerparkeringi Arnegårdsveien,tilsier beregningeneentrafikkmengdei
rundkjøringeni morgen-og ettermiddagsrushsomvist i henholdsvisFigur 23og
Figur 24.

Figur 23: Timetrafikkmorgenrush,år 2025,utenutbyggingav planområdet

Figur 24: Timetrafikkettermiddagsrush,år 2025,utenutbyggingav planområdet
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Sermanpåbelastningeni dettekryssetisolertsett, dvs.utenå sepåeventuelle
køproblemerpåOsloveien,får manbelastningsgraderi morgen-og
ettermiddagsrushsomvist i henholdsvisFigur25 ogFigur 26.

Figur 25: Beregnedebelastningsgraderettermiddagsrush,år 2025,utenutbyggingav
planområdet

Figur 26: Beregnedebelastningsgraderettermiddagsrush,år 2025,utenutbyggingav
planområdet

Beregningenetyderpåat belastningsgradeni rundkjøringenblir noehøyerei
morgenrushenni ettermiddagsrush.B = 0,81erå betraktesomensterk,men
akseptabel,belastning.

I perioderkandetoppståavviklingsproblemersomførertil tilbakeblokkeringav
kø. I morgenrusherdethøytrafikk fra E16(fra sør), ogenutvidelsetil to felt i
dennetilfarten kanforbedresituasjonen.I ettermiddagsrusher detstortrafikk på
Fv35mot sentrum,ogavviklingsproblemernærmeresentrumkanmuligensføretil
tilbakeblokkeringavkø til rundkjøringen.

4.4.3 Fremtidig situasjon (2025) – med Krakstadmarka
Det erusikkerhetknyttettil nårogomny vei til Fv241blir bygd.Trafikken
beregnettil denneveienvil dermedfordelesegpådeandreadkomstene,ogen
overvektvil gåvia Arnegårdsveien.Det ernedenforsettpåkonsekvensenebåde
uten(alternativA) ogmed(alternativB) denneekstra trafikken.I tillegg er det
vurdertkonsekvenseneavå la noetrafikk gåvia Trygstadveien(alternativC).
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Alternativ A – Med adkomstvia Fv241

I morgenrusherdetberegnetat trafikkmengdeninn/ut Arnegårdsveienøkermed
ca.60kjt/t, mensi ettermiddagsrusherdetberegnetenvekstpåca.75kjt/t.
Beregningenegir enbelastningsgradi morgen-og ettermiddagsrushsomvist i
henholdsvisFigur27 ogFigur28.

Figur 27: Belastningsgrader,etterutbyggingav Krakstadmarka,morgen,alt. A.

Figur 28: Belastningsgrader,etterutbyggingav Krakstadmarka,ettermiddag,alt. A.

Belastningsgradenøkernoesammenlignetmedsituasjonutenutbyggingav
Krakstadmarka,til B = 0,82i morgenrushogB = 0,75 i ettermiddagsrush.I praksis
regnermanenbelastningpåoppmotB = 0,85erakseptabel.

Alternativ B – Uten adkomstvia Fv241

Hvis ikke adkomstentil Fv241etablereserdetanslåttat trafikkmengdeni
rundkjøringenøkermedca.110kjt/t i morgenrush,ogca.150kjt/t i
ettermiddagsrushsammenlignetmedensituasjonutenutbyggingav
Krakstadmarka.Det vil si at trafikkøkningenomtrent doblessammenlignetmed
alternativA. Beregnedebelastningsgraderervist i Figur 29 ogFigur 30.
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Figur 29: Belastningsgrader,etterutbyggingav Krakstadmarka,morgen,alt. B.

Figur 30: Belastningsgrader,etterutbyggingav Krakstadmarka,ettermiddag,alt. B

Beregningenegir enliten økningi belastningensammenlignetmedalternativA.

Alternativ C – Med adkomstvia Trygstadveien

Det er foreslåttå la deleravplanområdetknyttestil overordnetveinettvia
Trygstadveien.Forbedringeni avvikling veddettealternativetserut til å væreliten.
Somvist tidligereer rundkjøringensterktbelastetbådemedogutenutbyggingav
Krakstadmarka,enmindreendringav trafikkmengdeni Arnegårdsveienvil halite
å si for dentotaletrafikkavviklingen.Engoddel av trafikkensomer tenkt ført via
Trygstadveienvil likevel gåvia rundkjøringenfor å kommetil Hønefosssentrum
ogE16i retningsørøst.Detseri tillegg ut til at venstresvingkanbli problematisk
ut fra Trygstadveien,slik at deti perioderkanbli nødvendigfor venstresvingende
trafikk å kjøreomrundkjøringenfor å snu,noesomvil økebelastningeni
rundkjøringen.

4.4.4 Vurdering av tiltak
Rundkjøringenerstektbelastet,og i perioderkandetoppståavviklingsproblemeri
rundkjøringen.Dettegjelderbådemedogutenutbygging av Krakstadmarka.

Hvis Hvervenmoennæringsområdebyggesut, tilsier beregningerat rundkjøringen
vil bli overbelastet(B > 1) meddagensutforming.Utbyggingenavdetteområdet
harbetydeligstørreinnvirkningpåtrafikkavviklingeni rundkjøringenenn
utbyggingavKrakstadmarka.

For åreduserefarenfor avviklingsproblemerkantilfartenfra rampenfra E16
breddeutvides.Det er i dagenssituasjonplasstil to biler i breddeni tilfarten,men
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kunoveret kort stykke.Hvis strekningenmedto felt forlenges,vil kølengden
reduseres.

Høy trafikk påFv35Osloveieninn mot Hønefossogpå rampesystemettil/fra E16
kanføretil avviklingsproblemeri nærliggendekryssogpåveistrekninger,noesom
kanføretil atkø tilbakeblokkeresmotdenvurderte rundkjøringen.Tiltak i
rundkjøringenvil daikke væretilstrekkeligfor å løseavviklingsproblemene.Det
understrekesat detteeret problemsomogsågjelder utenutbyggingav
Krakstadmarka.

4.5 Fv35 (Osloveien) mellom Arnegårdsveien og
Dronning Åstas gate

Det erønskeligå sepåkapasitetpåstrekningenlangsFv35Osloveienmellom
ArnegårdsvienogDronningÅstasgate.Oversiktskartoverstrekningener vist i
Figur 31,oget gatebildefra strekningener vist i Figur32.

Figur 31: Oversiktskart:Fv35 OsloveienmellomArnegårdsveienog Dronning Åstasgate
merketmedsvart
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Figur 32: Gatebildefra Fv35OsloveienmellomArnegårdsveienog Dronning Åstasgate

Forå anslåkapasitetpådenneveistrekningenerdet settpåStatensvegvesens
Håndbok159,Kapasitetpåvegstrekninger. Maskimalkapasitetoppnåsnår
trafikkavvikling erpågrensentil å bli ustabil,det erdatett trafikk medlavere
hastighetenn«friflythastighet».Forå unngåustabil avvikling ogoppnå
tilfredsstillendeavviklingskapasitet,måtrafikkvolumetpåveienværelavereenn
hvadenmaksimalekapasitetenskulletilsi for å unngåsammenbruddi avviklingen.

Forstrekningentilsier beregningeneat belastningen i fremtidenblir påca.85-90%
av total kapasitet,noesomvil tilsi atdet i perioderkanoppståustabil
trafikkavvikling. Metodeni Håndbok159forutsetterimidlertid at manserpåen
strekningpåminst3 km. I dettetilfellet er detca.600metermellomdeto
kryssene,påsåpasskortestrekningererdetsomoftestkryssenesomeravgjørende
for trafikkavviklingen.

EnbreddeutvidelseavFv35påstrekningenkanforbedretrafikkflyten, mendeter
behovfor å sepået størreområdesominkludererflerekryssfor å få enbedre
oversiktovertrafikkavviklingenpåFv35og farenfor tilbakeblokkeringav kø.

4.6 Oppsummering

De kryssenesomi fremtidenerberegnetå få størstbelastningmeddagens
utforminger følgende:

› E16Osloveienx Fv241Hadelandsveien
› E16/Fv35Osloveienx Arnegårdsveien
› Fv35Osloveienx Schjongsgate
› Fv35Hønengatax Fv163Vesterngata

Potensielleavviklingsproblemeri dissekrysseneskyldeshøytrafikk påFv35
gjennomHønefossogpåE16.Beregningenetilsier sterkbelastningmedfarefor
avviklingsproblemeri perioderogsåutenutbyggingav Krakstadmarka.
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Sombeskrevettidligerei dettenotateter "trusselen" mot trafikkavviklingeni
områdetat Fv35inn motsentrumalleredeharenuønskethøytrafikkbelastning.
Det kanalleredei dagenssituasjonværebehovfor 4-felt pådelerav Fv35gjennom
Hønefosssentrum,ogbehovetvil økebådemedogutenutbyggingav
Krakstadmarka.Tiltak i devurdertekryssenekanpåkort sikt forbedre
trafikkavviklingennoe,mendetvil trolig ikke være tilstrekkeligfor å sikregodflyt
påFv35i fremtiden.Det utpekersegsomsagtet behovfor å gjennomføre
trafikkmodellberegningerfor å sepåtrafikksituasjoneni etstørreområde,noesom
erplanlagti forbindelsemedKVU for Hønefoss-områdetsomStatensvegvesen
harigangsatt.Dissemodellberegningenevil i større gradbidramedå finneen
løsningi Hønefosssentrumennkapasitetsberegninger av enkeltståendekryss.

«Fv241Hadelandsveienx Tandbergmoveien»og«Fv163Ole Thorkelsensvei x
Støalandet»påvirkesikke av denstoretrafikkmengdenpåFv35,ogberegningene
tilsier at deter godtrafikkavvikling i kryssene.I henholdtil Håndbok263erdet
likevel anbefaltetableringav venstresvingefelt(eller passeringslomme).Detteer
for åunngåforsinkelsefor trafikk somikke skalsvingeav,ogav
trafikksikkerhetsmessigeårsaker.Det er foreslåttfølgendeutforming:

› Fv241Hadelandsveienx Tandbergmoveien:venstresvingefelt

› Fv163Ole Thorkelsensvei x Støalandet:passeringslomme

5 Kostnader

Det erberegnetkostnaderfor dekryssogveistrekningerhvor deter vurdertat
utbyggingavplanområdethelt eller delvismedføreretbehovfor tiltak.

ForT-kryssene«Fv241Hadelandsveienx Tandbergmoveien»og «Fv163Ole
Thorkelsensvei x Støalandet»erdet ikke beregnetavviklingsproblemer.Men pga.
økningi venstresvingendetrafikk inn motplanområdet er detet økendebehovfor
etableringi venstresvingefelteller passeringslomme for å unngåforsinkelserpå
hovedveien.

For rundkjøringen«E16/Fv35Osloveienx Arnegårdsveien»ogFv35inn mot
Hønefosssentrumtilsier beregningeneatdenhøyetrafikkmengdenkanføretil
avviklingsproblemer.Detteer imidlertid ikke et problemsomoppstårsomfølgeav
utbyggingenavKrakstadmarka.Det vil trolig bli problematiskuansetthvis manfår
dengenerelletrafikkvekstensomer lagt til grunn.Deter derforikke gjort videre
beregningeravkostnaderfor tiltak her.

I tillegg til tiltak i krysserdetberegnetkostnaderfor nytt interntveinettpå
planområdet,ogopprustingav eksisterendeveinettsomskalbenyttesfor å knytte
planområdettil overordnetveinett.
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5.1 Kryss

5.1.1 Fv241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien
Foreslåttkrysstiltakeretableringav venstresvingefelt.Det er ikke gjennomført
prosjekteringav tiltaket,slik at beregnetkostnaderå ansesomet grovtanslag.

I og medat detikke er gjennomførtprosjekteringav krysset,erdetsettpå
kostnadsberegningergjennomførtfor et tilsvarendekryss.Det eranslåttat hele
tiltaket medbreddeutvidelselangsFv241blir påca. 200meter.Medenfartsgrense
på60km/t tilsier Håndbok263at detbøretableresfysisk kanalisering.

Ut fra sammenligningmedtilsvarendekrysserdetanslåttat entreprisekostnadinkl.
mva.for dettetiltaket børliggepårundt3 mill. kr. Prosjektkostnad,dvs.inkludert
grunnundersøkelser,prosjektering,byggeledelseoggrunnerverv,eranslåttå ligge
påca.kr 4 mill. inkl. mva.

Noenusikkerhetsmomentersomkanføretil at dettekryssetblir dyrereeller
billigere enndetsomeranslåtter listetoppnedenfor:

› Belysning– deterbehovfor å belyseet fullkanalisertkryss,deterusikkert
hvormyearbeidetsomligger i framføringavstrøm.

› Eventuellflytting avkablerog ledninger– deterukjentomdeter kableri
bakkensommåleggesom

› Geoteknikk– deter lite høydeforskjellpåområdet,sådeter vurdertsomlite
sannsynligat detblir geoteknisketiltak

› Behovfor sprengningog/ellerkonstruksjoner– antaså ikke væreaktuelt

› Rigg/adm-kostander

› Eventuelleuforutsetteting

Figur 33: Gatebildefra kryssområdet(google.no/maps)
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5.1.2 Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet
Det erenklereåetablerepasseringslommeennvenstresvingefeltpåstrekningen,
deterderforforeslåttutbyggingavenpasseringslomme.Det er ikke gjennomført
prosjekteringav tiltaket, slik at beregnetkostnaderå ansesomet grovtanslag.

Det eranslåttat detbehovfor breddeutvidelseover ca.90meter.Somvist i
gatebildefra krysset(Figur13) erdetendel høydeforskjellnedtil parallell
lokalvei.Det erderforanslåttat deter behovfor å setteoppmurpåmestepartenav
den90 meterlangestrekningen.De ulike kostnadselementeneer listet opp
nedenfor:

1 Mur: Det er lagt til grunnen80meterlangmur,som i snitt er3 meterhøy,blir
totalt murarealpå240m².Med enm²-prispåkr 5 000,-blir dettotalt kr. 1,2
mill. for muren.Deter herusikkerhetknyttettil grunnforholdene.

2 Rekkverkpåtoppmur:80metera kr 2500,-,dvs.kr. 200000,-.

3 Kablerog ledning:Detteeruavklartogumuligå si noeom

4 Belysning:Dagensbelysningstårpåmotsattsideavbreddeutvidelsenogblir
ikke berørtav tiltaket

5 Dråpei sekundærvei:Deter lagt til grunnatkrysset erbredtnok til etablering
av dråpe,detanslåttkr. 200000,-til tiltak i sekundærvei.Hvis betydelig
breddeutvidelseblir nødvendigblir kostnadenhøyere.

6 Nytt veiareal:Det er lagt til grunn30 metervei medbredde3 meterog2 x 30
metervei medsnittbreddeca.20 meter,totalt blir dettedrøyt200m².Deter
anslåttenkostnadpåca.kr 200000,-

7 Andrekostnader:Andrekostnaderbestårav trafikkavvikling i anleggstiden,
vegetasjonsrydding,skilting, oppmerking,ivaretakelseav overvannlangs
muren,oppmåling,tekniskkontroll mm.Anslått til totalt kr 200000,-

Summenavpost1-7er påkr. 2 000000,-.Videreerdetanslåttat rigg, stikning,
tekniskkontroll, forsikringermm.utgjør20% av posteneovenfor,dvs.kr.
400000,-.Det gir enentreprisekostnadekskl.mva.og uforutsetteutgifter påkr
2 400000,-.

Videreerdetlagt inn enusikkerhetspostpå15% av entreprisekostnaden,dvs.
totalt 360000,-.Total entreprisekostnader2 760000,-ekskl.mva.og3 450000,-
inkl. mva.

Byggherrekostnadeneranslåttå utgjøreca.30% aventreprisekostnaden,dvs.ca.
1 050000,-.

Total prosjektkostnad er anslått å ligge på kr. 4 500000,-inkl. mva.
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5.2 Internt veisystem

5.2.1 Oversikt kostnader
Prisanslageneerbasertpåerfaringspriserogmåbetraktessomgroveestimat.En
oversiktoverdetveinettetsomer beregneter vist i Figur34.Det ergjennomført
beregningeravdetveinettetsomermerketsvart.

Figur 34: Eksisterendeog nyesamleveierogkryssløsningermot hovedveier.

Kostnaderfor veinettet,ekskl.mva.,er vist nedenfor (semerdetaljerti vedlegg):

1 SamleveiRingeriksgata– Støalandet,250m(inkl. 180 m bru): kr 90mill.

2 SamleveiStøalandet,1500m:kr 28 mill.

3 Ny samleveiforbindelsegjennomKrakstadmarka,2000m: kr 62mill.

4 SamleveiArnegårdsveien,1400m:kr 20 mill .

5 Ny samleveiTanbergmoen,1300m:kr 14 mill.

Totalt er kostnadsanslagetpå ca.kr. 214mill. ekskl. mva.

Kostnaderer eksklusivmerverdiavgift.Kostnaderinkluderer15%
prosjektadministrasjonog15-50% påslaggrunnetusikker utforming,uforutsette
forhold,geoteknisketiltak mv. Prosjektadministrasjon inkludererprosjektledelse,
forundersøkelser,prosjekteringogbyggeledelse.
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5.2.2 Usikkerhet
Det erknyttetsærligusikkerhettil kostnadsberegning av:

› Strekning1 (Ny samleveiinkl. bru mellomRingeriksgataogStøalandet)
› Strekning2 (Oppgradertveisystemfor Støalandet)
› Strekning3 (Ny veiforbindelsegjennomKrakstadmarka)

Fornevnteveistrekningererdetberegnet50% påslagbegrunneti usikkerheti
forhold til endeligutforming,uforutsetteforholdogmulig behovfor geotekniske
tiltak. Gjennomførbarhetav forutsatteløsningermåkvalitetssikresav NGI /
geotekniskrådgiver.

Detteprosentvisepåslagkannedjusteresgjennomskisseprosjektersomavklarer
plassering,utformingogvalgav tekniskeløsningerfor deaktuelle
infrastrukturtiltak.

Forutsetning for bru

Ny samleveimellomRingeriksgataogStøalandetforutsetteren180meterlangbru
i 12meterbredde.Følgendeforutsetningerligger til grunnvedkostnadsberegning
avbrua:

› Betongplatebrufundamentertmedpilareri elva.Det forutsettesatdetermulig
å etablerefundamenterpåpelertil fjell ogat dybdentil fjell ikke er spesielt
stor.Eventuellegeotekniskehensynvedrørendespesielle tiltak med
fundamenteringavsøyleri elvaeller brukarmedhensyntil grunnforhold,
strømninger,islastermv er ikke medtatt.

› Maksimaltspennmellomsøylerer ca.20meter.Eventuell økningav bruspenn
somfølgeav restriksjonerfra NVE i forhold til etableringav konstruksjoneri
elvaer ikke medtatt.

› Prisengjenspeilerprisnivåetpånormalbetongplatebru utenspesielle
utformingsdetaljerogarkitektonisketiltak.

Et skisseprosjektfor brubøreksempelvisavklarebreddeog lengdepåbru,min.
seilingshøydeunderbru,min. avstandmellombrupilarer,dybdetil fastemasserfor
fundamenteringav brukonstruksjon,arkitektoniskutformingmv. Det er ikke gitt at
bru børplasseresmedatkomstdirektetil eksisterendeveisystemfor Støalandet–
stedligegrunnforholdoghøydeforholdpåbru kantilsi at annenplasseringlenger
sørermerhensiktsmessig.

Det erpåvistkvikkleire vedVangenpumpestasjon,kfr. NGI-rapportdatert
28.2.2012,KrakstadmarkaHønefoss- Stabilitetsvurdering. Det eret klart behov
for utredningavbrualternativ,bådemedtankepåhensiktsmessigutformingog
plasseringi terrenget.

Forutsetninger veinett

VeisystemlangsStøalandetforutsetteslagt lett i terrengetutenfyllingstiltak.
Veitraseansesgjennomførbar,mener ikke endeligutredeti forhold til
gjennomførbarframføring.Det foreliggermuligekonflikter, bl.a.knyttettil
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passeringaveksisterendebolighus.Ervervav tomtegrunner ikke medtatt.Det er
kalkulertstøytiltakfor eksisterendebebyggelse.

Oppgraderingav ArnegårdsveienogTandbergmoveiener ferdigprosjektert.I
tillegg til veisystemer detkalkulertstøytiltakfor eksisterendebebyggelse.Deter
viderekalkulertveisystemutenstøytiltakovertil Hadelandsveien(Lisletta).Disse
veisystemforutsetteslagt lett i terrengetmedminimaleskjærings-og fyllingstiltak.

Ny veiforbindelsegjennomravinelandskapi Krakstadmarkaer enutfordringi
forhold til skjæringog fylling i områdemedleiregrunn.Overenstrekningpåca.1
km erdetstipulertbehovfor fylling i størrelsesorden90000m³ ogskjæring40000
m³.ForeslåttveitraseanbefaleskvalitetssikretavNGI.
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1 Innledning
Det er planlagt utbygging av et boligområdet (inkludert barnehage og skole) på
Krakstadmarka i Hønefoss. Omtrentlig plassering av planområdet og internveinett
er vist i Figur 1.

Figur 1: Krakstadmarka, plassering av planområdet og internveinett
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COWI gjennomførte høsten 2012 en trafikkanalyse i forbindelse med omregulering
av Krakstadmarka boligområde i Hønefoss, dette notatet ble revidert i juli 2013.

Desember 2013 ble det utarbeidet et notat som gir en kortfattet oversikt over
forutsetninger og resultater, samt gir grove kostnadstall for foreslåtte tiltak i kryss
og utbygging av internt veinett på planområdet. I tillegg ble utbyggingen av
Hvervenmoen næringsområde utelatt.

Det er i dette notatet sett på konsekvenser hvis det ikke etableres bro for biltrafikk
over Storelva mellom Krakstadmarka og Hønefoss sentrum, som tidligere planlagt.
Det er forutsatt at brua etableres kun for gang- og sykkeltrafikk. Beregninger for
situasjon med bru for biltrafikk over Storelva er beskrevet i notatet Trafikkvurdering
kommunedelplan Krakstadmarka, datert 11.12.2013. Dette notatet er et
tilleggsnotat til tidligere vurderinger, og bygger på samme forutsetninger som
notatet fra desember 2013.

Det er i notatet beskrevet kapasitetsberegninger for tre kryss mellom planområdet
og overordnet vegnett, samt vurdert reisemiddelfordeling mellom planområdet og
Hønefoss sentrum.

2 Konsekvenser av fjernet bil-bru til sentrum

2.1 Biltrafikk fordelt på adkomster
Det er tidligere anslått at planområdet vil generere totalt ca. ÅDT 3700 og ca. 400
kjt/t i ettermiddagsrush, det inkluderer trafikk til/fra boliger, barnehage og skole. Det
er grovt anslått at biltrafikken til/fra planområdet har en retningsfordeling som vist i
Figur 2.

Figur 2: Anslått retningsfordeling for trafikk til/fra planområdet
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Det er videre vist anslått fordeling på adkomster for situasjon med og uten bil-bru til
Hønefoss sentrum.

2.1.1 Med bil-bru til sentrum
Et anslag på fordeling av ÅDT på internt veinett på planområdet er vist i Figur 3.
Det er forutsatt at veinettet ikke benyttes av gjennomkjøringstrafikk. Fordeling er
basert på anslått retningsfordeling, plassering av boliger innenfor planområdet og
overordnet vegnett.

Figur 3: Anslått ÅDT på internt veinett etter planlagt utbygging, forutsatt at veinettet ikke
benyttes av gjennomkjøringstrafikk, for situasjon med bil-bru til sentrum

2.1.2 Uten bil-bru til sentrum
Det er anslått at ca. ÅDT 700 kommer til å benytte ny bru til Hønefoss sentrum hvis
denne etableres, som vist i Figur 3. Uten brua vil denne trafikken fordele seg på de
andre adkomstene. Det er hovedsakelig adkomstene mot E16/Fv35 i retning
sørvest og mot Fv. 163 i retning nord som vil få økt trafikk.

Hoveddelen av utbygging er lokalisert nord i planområdet, det bidrar til størst
økning på den nordlige adkomsten. Trafikk i retning sør fordeler seg på to
adkomster, slik at totalt sett er det omtrent like mye trafikk i retning nord og retning
sør.
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Figur 4: Anslått ÅDT på internt veinett etter planlagt utbygging, forutsatt at veinettet ikke
benyttes av gjennomkjøringstrafikk, for situasjon uten bil-bru til sentrum

Det er anslått at ca. 10 % av trafikken går mot sentrum. Det er spesielt denne
trafikken som vil få lengre reiseveg med bil hvis det ikke etableres bil-bru mellom
planområdet og sentrum. Det kan føre til at flere velger alternative transportmidler,
det er nærmere diskutert i kapittel 2.3. Totalt sett utgjør en eventuell reduksjon i
biltrafikk til/fra sentrum en forholdsvis liten andel av totaltrafikken, det er derfor ikke
tatt hensyn til dette i kapasitetsberegningene.

2.2 Kapasitetsberegninger
Det er tidligere gjennomført kapasitetsberegninger av en rekke kryss i Hønefoss,
kryssene er ringet inn i Figur 5. Det er i dette notatet kun vist beregninger og
vurderinger for tre kryss, vist merket med rødt i figuren.
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Figur 5: Internt veinett og kryssområder hvor det er gjennomført kapasitetsberegninger
(rødt = tiltak vurderes, svart = tiltak vurderes ikke i denne omgang)

2.2.1 Fv. 241 Hadelandsveien x Tandbergmoveien
Oversiktskart som viser adkomstvei mot Fv. 241 er vist i Figur 6, plassering av
adkomstkryss er ringet inn med gult. Flyfoto over kryssområdet er vist i Figur 7.

Figur 6: Oversiktskart, adkomst til planområdet mot Fv241 Hadelandsveien
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Figur 7: Flyfoto, adkomst til planområdet mot Fv241 Hadelandsveien

Dagens situasjon
Det er i 2010 registrert ca. 630 kjt/t på Fv. 241. Timetrafikken er beskjeden og
tilsier at et eventuelt adkomstkryss mot et mindre boligområde vil ha god
trafikkavvikling.

Fremtidig situasjon (2025)
Gitt en trafikkøkning på Fv. 241 i henhold til prognoser på generell trafikkvekst i
Buskerud, er det anslått at timetrafikken i ettermiddagsrush vil øke til ca. 770 kjt/t i
år 2025 uten utbygging av Krakstadmarka. Ved utbygging av ny vei til
Krakstadmarka er det anslått at trafikk på denne veien blir på ca. 110 kjt/t. Totalt er
det anslått en timetrafikk i krysset i ettermiddagsrush på 885 kjt/t.

Kapasitetsberegninger tilsier at krysset vil få en belastningsgrad på B = 0,4, noe
som vil tilsi god avvikling uten etablering av svingefelt.

Ser man på veiledende kriterier for venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier
trafikkmengden i krysset at det likevel er anbefalt venstresvingefelt på Fv163.

Det er anslått at det ikke blir trafikkøkning i dette krysset som følge av fjerning av
bil-bru til Hønefoss sentrum. Det kan imidlertid bli mindre attraktivt å benytte
vegnettet til gjennomkjøring, slik at en eventuell gjennomkjøringstrafikk kan
reduseres.

Vurdering av tiltak
Vurdering av tiltak i krysset er vurdert i tidligere trafikkanalyse for Krakstadmarka.
Separat venstresvingefelt er sikkerhetsmessig gunstig, særlig i T-kryss, Behov for
og lengde av venstresvingefelt bestemmes ut fra kapasitet og avviklingsstandard.
Passeringslomme kan benyttes som et alternativ til venstresvingefelt ved
utbedringsstandard. I dette tilfelle er det i praksis et nytt kryss som skal etableres,
det foreslås derfor etablering av venstresvingefelt.
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2.2.2 Fv. 163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet
Oversiktskart hvor adkomstkryss mot Fv. 163 er ringet inn er vist i Figur 8, videre er
flyfoto over adkomstkrysset vist i Figur 9 og gatebilde fra krysset vist i Figur 10.
Gatebildet viser at det er noe høydeforskjell fra Fv. 163 og ned til parallell lokalvei.

Figur 8: Oversiktskart over adkomstkryss mot Fv163

Figur 9: Flyfoto over adkomstkryss mot Fv163

Figur 10: Gatebilde fra Fv163 mot adkomstkryss, sett fra øst
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Dagens situasjon (2012)
Trafikkmengden i dagens situasjon er anslått til ca. 670 kjt/t. Kapasitetsberegninger
tilsier lav belastning med tilhørende god trafikkavvikling.

Fremtidig situasjon (2025) med bil-bru til sentrum
Ved utbygging av Krakstadmarka gir beregningene en timetrafikk i adkomstkrysset
på ca. 950 kjt/t. Kapasitetsberegningene gir en belastningsgrad på B = 0,3, noe
som vil tilsi fortsatt god avvikling. Det er i beregningene av belastningsgrad lagt til
grunn en fartsgrense på fylkesveien på 50 km/t og ingen egne svingefelt.

Fremtidig situasjon uten bil-bru til sentrum
Uten bil-bru til sentrum er det anslått at biltrafikken øker til ca. 1000 kjt/t, dvs. en
økning på ca. 50 kjt/t (ca. 5 %) sammenlignet med situasjon uten bru. Timetrafikk i
krysset er vist i Figur 11.

Figur 11: Timetrafikk

Beregnede belastningsgrader i krysset er vist i Figur 12.

Figur 12: Belastningsgrader

Beregningene tilsier fortsatt god trafikkavvikling i krysset.
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Vurdering av tiltak
Beregningene gir at avviklingen i krysset blir god uten venstresvingefelt. Ser man
på veiledende kriterier for behov for venstresvingefelt i Håndbok 263, tilsier
trafikkmengden i krysset at det likevel er anbefalt venstresvingefelt. Eventuelt kan
det etableres passeringslomme på Fv163 som et utbedringstiltak.

I dette krysset er det begrenset med plass. I innerkurve er det en del høydeforskjell
ned til parallell lokalvei, slik at breddeutvidelse vil kreve etablering av mur over hele
strekningen hvor det breddeutvides. Passeringlomme er mindre plasskrevende enn
venstresvingefelt, det er derfor vurdert at det i dette tilfellet er mest hensiktsmessig
med etablering av passeringslomme.

2.2.3 E16 / Fv35 Osloveien x Arnegårdsveien
Oversiktskart som viser adkomstvei via Arnegårdsveien mot Fv35 ved sykehuset er
vist i Figur 13, adkomstkrysset er ringet inn med gult.

Figur 13: Oversiktskart, adkomst til planområdet fra Fv35 ved E16, adkomstkryss ringet
inn med gult.

Flyfoto som viser dagens rundkjøring er vist i Figur 14.

Figur 14: Flyfoto adkomstkryss mot Arnegårdsveien
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Dagens situasjon
For å se på timetrafikken i adkomstkrysset mot Fv. 35 og E16 er det benyttet
manuelle krysstellinger gjennomført i 2009, beskrevet i notatet Trafikkanalyse –
Hvervenmoen vekstområde (COWI AS, 2009). Tellingene er oppjustert til 2012-
nivå ved hjelp av prognoser for generell trafikkvekst.

I morgenrush er det anslått en trafikkmengde på 1771 kjt/t, mens det i
ettermiddagsrush er anslått 2088 kjt/t. Beregnet belastningsgrad for rundkjøringen i
dagens situasjon er på B = 0,6 (både morgen- og ettermiddagsrush), dvs. at ca. 60
% av teoretisk kapasitet er utnyttet.

Fremtidig situasjon uten utbygging av Krakstadmarka
Ved å legge til grunn generell trafikkvekst, i tillegg til utbygging av pendlerparkering
i Arnegårdsveien, tilsier beregningene at trafikkmengde i rundkjøringen i morgen-
og ettermiddagsrush øker til henholdsvis 2197 kjt/t og 2545 kjt/t.

Ser man på belastningen i dette krysset isolert sett, dvs. uten å se på eventuelle
køproblemer på Osloveien, får man belastningsgrader i morgen- og
ettermiddagsrush på henholdsvis B = 0,81 og B= 0,73.

Beregningene tyder på at belastningsgraden i rundkjøringen blir noe høyere i
morgenrush enn i ettermiddagsrush. B = 0,81 er å betrakte som en sterk, men
akseptabel, belastning.

I perioder kan det oppstå avviklingsproblemer som fører til tilbakeblokkering av kø.
I morgenrush er det høy trafikk fra E16 (fra sør), og en utvidelse til to felt i denne
tilfarten kan forbedre situasjonen. I ettermiddagsrush er det stor trafikk på Fv. 35
mot sentrum, og avviklingsproblemer nærmere sentrum kan muligens føre til
tilbakeblokkering av kø til rundkjøringen.

Fremtidig situasjon med utbygging av Krakstadmarka og bil-bru til
sentrum
I morgenrush er det beregnet at trafikkmengden inn/ut Arnegårdsveien øker med
ca. 60 kjt/t, mens i ettermiddagsrush er det beregnet en vekst på ca. 75 kjt/t.
Belastningsgraden øker noe sammenlignet med situasjon uten utbygging av
Krakstadmarka, til B = 0,82 i morgenrush og B = 0,75 i ettermiddagsrush. I praksis
regner man en belastning på opp mot B = 0,85 er akseptabel.

Fremtidig situasjon med utbygging av Krakstadmarka og uten bil-bru
til sentrum
Det er anslått at timetrafikken i morgen- og ettermiddagsrush øker med
henholdsvis ca. 20 kjt/t og 25 kjt/t sammenlignet med situasjon med bru. Det vil si
en økning på ca. 1 %.

Anslått timetrafikk i rundkjøringen i morgen- og ettermiddagsrush er vist i
henholdsvis Figur 15 og Figur 16.
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Figur 15: Fremtidig situasjon (2025), med utbygging av Krakstadmarka, uten utbygging av
bil-bru til sentrum, kjt/t i morgenrush

Figur 16: Fremtidig situasjon (2025), med utbygging av Krakstadmarka, uten utbygging av
bil-bru til sentrum, kjt/t i ettermiddagsrush

Beregnede belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrush er vist i henholdsvis
Figur 17 og Figur 18.

Figur 17: Fremtidig situasjon (2025), med utbygging av Krakstadmarka, uten utbygging av
bil-bru til sentrum, belastningsgrader i morgenrush
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Figur 18: Fremtidig situasjon (2025), med utbygging av Krakstadmarka, uten utbygging av
bil-bru til sentrum, belastningsgrader i ettermiddagsrush

I morgenrush øker belastningsgraden fra B = 0,82 til B = 0,83. I ettermiddagsrush
er belastningsgraden B = 0,75 for begge situasjonene.

Vurdering av tiltak
Rundkjøringen er stekt belastet, og i perioder kan det oppstå avviklingsproblemer i
rundkjøringen. Dette gjelder både med og uten utbygging av Krakstadmarka.

Hvis Hvervenmoen næringsområde bygges ut, tilsier beregninger at rundkjøringen
vil bli overbelastet (B > 1) med dagens utforming. Utbyggingen av dette området
har betydelig større innvirkning på trafikkavviklingen i rundkjøringen enn utbygging
av Krakstadmarka.

For å redusere faren for avviklingsproblemer kan tilfarten fra rampen fra E16
breddeutvides. Det er i dagens situasjon plass til to biler i bredden i tilfarten, men
kun over et kort stykke. Hvis strekningen med to felt forlenges, vil kølengden
reduseres.

Høy trafikk på Fv. 35 Osloveien inn mot Hønefoss og på rampesystemet til/fra E16
kan føre til avviklingsproblemer i nærliggende kryss og på veistrekninger, noe som
kan føre til at kø tilbakeblokkeres mot den vurderte rundkjøringen. Tiltak i
rundkjøringen vil da ikke være tilstrekkelig for å løse avviklingsproblemene. Det
understrekes at dette er et problem som også gjelder uten utbygging av
Krakstadmarka.

2.3 Reisemiddelfordeling til/fra sentrum
Det er tidligere anslått at reisemiddelfordelingen totalt sett kan komme til å bli som
vist listet opp nedenfor:

› Bilfører: 57 %
› Bilpassasjer: 13 %
› Kollektiv: 5 %
› Gang: 20 %
› Sykkel: 4 %
› MC/annet: 2 %
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Det er i vurderingene ikke sett spesielt på reisemiddelvalg til/fra sentrum. Denne
trafikken er anslått utgjøre ca. 10 % av totaltrafikken.

Fordeling på transportmidler ut fra reiselengde, hentet fra den nasjonale
reisevaneundersøkelsen i 2013/2014, er vist i Tabell 1.

Tabell 1: Fordeling på reisemiddel ut fra reiselengde (Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen 2013/14)

Uten bru til sentrum vil reiseavstanden være på ca. 2,5 – 3,5 km, og bil vil være det
foretrukne transportmiddelet.

Ved etablering av bru vil reiseavstanden reduseres til ca. 1,0 – 2,5 km. For
reisende mellom planområdet og sentrum vil gange og sykkel bli mer
konkurransedyktige transportmidler. Ut fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen
er det grunn til å anta at gang- og sykkelandelen vil øke, og at bilførerandelen vil
ligge på rundt 50 % til/fra sentrum (se Tabell 1).

Hvis brua etableres eksklusivt for gående og syklende vil forholdende forverres for
biltrafikken sammenlignet med en situasjon med bru for biltrafikk. Det er sannsynlig
at dette vil føre til at bilførerandelen reduseres, men det er usikkerhet knyttet til
hvor stor effekten er. Effekten er blant annet avhengig av parkeringstilbudet i
sentrum og avviklingsproblemer på veinettet inn mot sentrum.

For de som bor nært gangbrua vil gang-/sykkelavstanden til sentrum være ca. 1-
1,5 km, mens kjøreavstanden er ca. 3-3,5 km. Det er grovt anslått at disse får
reisetid til sentrum på ca. 6-8 minutter med bil (forutsatt at det ikke er kø), ca. 5
minutter med sykkel og ca. 15 minutter til fots. 15 minutt gangtid er lavere enn
gjennomsnittlig reisetid til fots for daglige reiser (22 minutt i henhold til Nasjonal
reisevaneundersøkelse 2013/14), og sentrum kan sies å være i "gangavstand" til
planområdet.

Spesielt i rushperiodene, med køproblemer på Fv. 35 inn mot sentrum, antas det at
gange og sykkel vil være attraktive reisemidler mellom planområdet og sentrum.

I tillegg til å gi gående og syklende en fordel fremfor biltrafikken, kan bru eksklusivt
for gang- og sykkeltrafikk redusere faren for at internt vegnett benyttes til
gjennomkjøring til/fra sentrum.



Lokalitet Vestern-Krakstad
Naturtype Gråor-heggeskog
Utforming Liskog/raviner
Verdisetting Viktig (B)

Bakgrunn :
Ny lokalitet; dvs. ikke beskrevet i naturtypekartleggingen tidligere. Lokaliteten er
befart 7.10.2009 av Rune Solvang. Lokalitet en er for øvrig beskrevet av Bye (2000)
i forbindelse med plansak for Krakstadmarka. Lokaliteten er stor slik at alle partier
ikke er befart. Ravinedalen opp mot Krakstad gård er ikke befart men er tatt med
innenfor avgrensningen da det er sammenhengende gråorskog men tilsynelatende
ung gråorskog i partier. Sør for denne lokaliteten er ravinedalene og ravinebakkene
i langt større grad påvirket med hogstflater/ungskog etc.

Beliggenhet, naturgrunnlag :
Lokaliteten ligger på østsiden av Storelva ved Hønefoss. Nord for lokaliteten er
bebyggelsen i Hønefoss by.

Figur 1. Gråorheggeskog i bekkeravina ved Vestern-Krakstad. Enkelte viktige nøkkelelementer for biologisk mangfold
opptrer, som denne grove gråorgadden med mange gamle hakkespetthull. Foto: Rune Solvang.

Områdebeskrivelse :
Lokaliteten utgjør en velutviklet bekkeravine med gråorheggeskog og
storbregnegranskog nord i Krakstadmarka. Bekken meandrerer i enkelte partier.
Småpartier med leirjordsskred opptrer. Gråorheggeskog dominerer mens
storbregneskog i større grad inngår i de nordvendte partiene. Lokaliteten består av



eldre skog, til forskjell fra store arealer ellers i ravinelandskapet i Krakstadmarka
som er betydelig påvirket av skogbruket med plantefelt, hogstflater og ungskog.
Langs bekken dominerer gråor med innslag av lønn, gran og rogn. Det er spredt
med grove trær, blant annet av gråor. Det er mye død ved, spesielt av småvokst
gråor men også grove gadd av gråor. Noen få grove løvlægre er også registrert. Av
grove trær er gråor opp mot 50 cm i brysthøydediameter, bjørk 50 cm, lønn 40 cm
og furu 45 cm registrert. Noe hassel opptrer i et mindre parti med
lågurtvegetasjon. Osp forekommer på ravinebakken, blant annet et markert
bestand i øst.

Artsfunn :
Typiske arter for naturtypen som ormetelg, trollbær, tannrot, kratthumleblomst,
skogstjerneblomst, skogsnelle, gaukesyre, tyrihjelm, strutsevinge-partier, skogsalat
og skogsvinerot ble registrert. Langs bekk en er noe bekkeveronika. Fuglelivet er
sannsynligvis rikt. Det er potensial for funn av truede arter av flere artsgrupper,
kanskje spesielt innenfor markboende og vedboende sopp.

Påvirkning/bruk :
Lokaliteten er i nyere tid lite påvirket. En gjengrodd traktorveg går gjennom deler
av lokaliteten. Bekken er lagt i rør gjennom bebyggelsen ned mot Storelva og er
dermed ikke avgrenset ned til Storelva.

Verdisetting :
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en relativt stor
og eldre gråorheggeskog med kontinuitet i tresjikt.

Trusler :
Lokaliteten er i første rekke av skogsdrift/omfattende vedhogst samt eventuell
nedbygging. Vi kjenner ikke til om det er gjort MIS-registreringer innenfor
lokaliteten.

Skjøtsel og hensyn :
Lokaliteten bør forbli mest mulig urørt.



































































 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 06/1314-104  Arkiv: L12   

 

Sak: 8/13 

 

KRAKSTADMARKA  - OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN   

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Offentlig ettersyn Krakstadmarka   er tatt til orientering. 

 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 14.02.2013: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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KRAKSTADMARKA  - OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN   

 

Vedtak i Trafikkrådet: 

 
Krakstadmarka  - Offentlig ettersyn av tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Trafikkrådet 05.02.2013: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Leder av trafikkrådet var tilstede på orienteringsmøte i januar 2013. 
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Ringerike kommune  
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
06/1314-91 2834/13 L12  01.02.2013 
 
UTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KRAKSTADMARKA 
 
Deres oversendelse datert 12.12.2012 vedrørende offentlig ettersyn av kommunedelplan for 
Krakstadmarka, vedlagt kart, bestemmelser, beskrivelse med konsekvensutredning og risiko- 
og sårbarhetsanalyse, merket 1. gangs behandling 20.11.2012.  
 
Miljørettet helsevern har til tider vært holdt orientert om planprosessen for utbygging i 
Krakstadmarka. Kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern har gjennomgått 
planen i internt møte 31.1.2013. Vi er opptatt av at helsehensyn blir ivaretatt i planen på en 
tilfredsstillende god måte, med helsehensyn menes forhold som direkte eller indirekte kan 
innvirke på folks helse, det kan være fysiske, kjemiske, sosiale og biologiske faktorer i miljøet. 
Formålet med miljørettet helsevern er å bidra til å fremme helse og trivsel i befolkningen og 
redusere faktorer som kan bidra til uhelse.  
 
Beliggenhet   
I vurdering av beliggenhets egnethet for nye arealformål som områder for friluftsareal, 
lekeområder, boligformål, trafikkformål og områder for offentlig tjenesteyting står hensynet 
helse- og miljøfaktorer sentral. Det gjelder både helse- og miljøfaktorer som kan få 
innvirkning på planen og helse- og miljøfaktorer det utbygde området kan påføre omgivelsene. 
Denne uttalelsen omfatter forholdet til områdets utforming, topografi, trafikkforhold, 
tilgjengelighet, forurensing, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet som vi mener er 
viktig at forslagstiller har vurdert under detaljregulering og utbygging av området. 
 
Vi kjenner til at det er foretatt grunnundersøkelser i forhold til risiko for masseutglidning og 
forutsetter at det er betryggende å bygge og bo i området.  
 
Vårt inntrykk er at det her planlegges etablert et større boligområde med område for framtidig 
offentlig tjenesteyting som vil generere bruk av privatbil både internt i området og i de nære 
omgivelsene. Utbyggingen vil generere økt trafikk forbi eksisterende boliger i tilgrensende 
områder og økt behov for flere parkeringsplasser i Hønefoss by. Kommunedelplanen 
samsvarer følgelig ikke med intensjonen om fortrinnsvis fortetting av Hønefoss by med formål 
om å redusere biltrafikk i byen, men framstår som en ny ”soveby” til Hønefoss på lik linje 
med Haug og Heradsbygda.   
 
Området utforming og topografi er lite godt egnet som bomiljø for eldre og 
funksjonshemmede. Universell utforming lar seg vanskelig ivareta og selv ved gode 
kollektivforbindelser vil det bli et område som er vanskelig tilgjengelig for folk med nedsatt 
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funksjonsevne og folk med behov for funksjonshemmede fasiliteter. Etter 30 – 50 år kan det 
følgelig bli vanskelig for de første bosetterne å fortsette å bo der uten betydelig tilrettelegging 
og for noen blir det helt umulig.  
  
Det framgår ikke at hovedregel er at universell utforming blir ivaretatt i planen, men det 
framgår at det kan tilrettelegges enkelte områder for personer med behov for 
funksjonshemmede fasiliteter. Tilrettlegging for folk med spesifiserte funksjonshemninger 
(synshemmede, hørselshemmede, orienteringshemmede, bevegelseshemmende og 
hørselshemmede) er i utgangspunktet diskriminerende ved ny utbygging. Det betyr samtidig at 
området kun tilrettelegges for de mest funksjonsfriske. 
 
Krav til universell utforming framgår av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. For mer 
informasjon vises til: Råd og tips til universell utforming vedtatt av Ringerike kommunestyre 
26.1.2012, jf. sak 15/12. 
 
Vi stiller spørsmålstegn ved foreslåtte friluftsarealers egnethet i forhold til formålet. Arealene 
er bratte og kun tilgjengelig for de sprekeste turgåerne med unntak av langsgående lengre stier 
fra boligfeltene. Områdene ved elva ligger ikke i gangavstand på tilfredsstillende tilgjengelige 
stier, jf. stigningsforholdene fra boligene slik at de i liten grad er egnet for barn i frilek. Elva 
vil også være en risiko for barna slik at områdene egner seg totalt sett dårlig til formålet. Det er 
ikke inntegnet nærliggende og tilgjengelighet fra boligområdene (AB_F_2 og AB_F_3). Vi 
forventer at det i detaljplanleggingen avsettes tilstrekkelige områder for lek og fritidsaktiviteter 
i boligområdene og nærområdene til boligene som er tilgjengelig for folk flest.   
 
Gang og sykkelveiforbindelse til sentrum over elva må etableres og inngå i planen. Spesielt 
viktig ved boligutbygging i syd kalt Tandberglia. 
 
Erfaringsmessig kan støy fra idrettsanlegg og arenaer for konserter medføre støybelastning i 
boligområder, ikke minst der det foregår bruk av lydforsterkeranlegg. Lokale helsemyndigheter 
i andre kommuner har erfart at lysanlegg kan gi betydelig ”lysforurensning” som følge av for 

mye lys til uønsket tider på døgnet. Både for mye støy og for mye lys fra arrangementer i 
nærmiljøet har vært påklaget til lokale helsemyndigheter i andre kommuner i perioder på 
døgnet da små barn skal sove, jf. bruk av forsterket lys og lysanlegg ved større fotballkamper i 
Schjongslunden. 
 
Det vises spesielt til Helsedirektoratets to veiledere; ”Musikkanlegg og helse, veileder til 
arrangører og kommuner (IS-0327)” og ”Veileder for støyvurdering ved etablering av 

nærmiljøanlegg (IS-1693)”. Veilederne gjelder ved støykilden. Helsedirektoratet har ikke 
veiledere for lysforurensning. 
 
Annet støy fra byen som følge av normale byfunksjoner på dag, kveld og natt kan forekomme 
og må tas med i betraktningen ved plassering av boliger og for eksempel naturlig skjerming / 
vegetasjonsskjerming. 
 
Utredningen omtaler forholdet til nedbør som overvann og at arealet med tette flater vil øke. 
Det må i detaljplanleggingen ta hensyn til framtidige klimaendringer med estimerte økte 
nedbørsmengder høst og vinter når risikoen for avrenning og skader på terrenget er størst.  
Overvann er tema i kommunedelplanen, et tips til forslagsstiller kan være å se muligheten for å 
bruke overvann som en positiv ressurs i bomiljøet, jf. Fornebu.  
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Hjemmel: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  
Forskrift om miljørettet helsevern  
 
Saksdokumenter: 
 
 Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltningen, Areal- og byplankontorets brev datert 

12.12.2012, Krakstadmarka – offentlig ettersyn av kommunedelplan,  
 vedlagt:  

o Areal- og byplankontorets brev av 11.12.2012,  Detaljregulering av Tandberglia 
boligområde, varsel om offentlig ettersyn  

o Areal- og byplankontorets brev av 14.12.2012 Kommunedelplan Krakstadmarka – 
invitasjon til informasjonsmøte. 

o Reguleringsplan for kommunedelplan for Krakstadmarka, datert 19.9.2012 
m/planbestemmelser datert og kart merket 1. gangs behandling, Bestemmelser for 
Krakstadmarka datert 20.11.2012. 

o Kommunedelplan for Krakstadmarka – Planbeskrivelse med konsekvensutredning og 
ROS-analyse, Krakstadmarka - Ringerike kommune 

  
  
 
 
 Med hilsen 
 
 

Unni Suther 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

telefon: 905 62 030 
 
 

Kopi: Kommuneoverlege, Karin Møller  
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Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret  
Pb. 123 Sentrum 
 
3502 Hønefoss 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
06/1314-88 2685/13 L12  01.02.2013 
 
KRAKSTADMARKA -  KOMMUNEDELPLAN. TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE. 
KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA, VANN OG AVLØP. 
 
Viser til Deres brev av 12.12.2012 om kommunedelplanen for Krakstadmarka og brev av 
11.12.2012 om detaljregulering 0605_356 Tanberglia boligområde. 
 
Videre viser vi til og kommenterer rapport fra Cowi AS om Kommunedelplan Krakstadmarka, 
vann og avløp, versjon A dat. 12.11.2012. Denne rapporten lå ikke ved oversendelsesbrevet, 
men er oversendt oss fra Cowi AS etter henvendelse herfra. Rapporten ligger vedlagt. 
 
Ovennevnte planer og dokument er gjennomgått med Drift vann og avløp, og Drift veier og 
gater. Teknisk Drift oversender herved uttalelse felles på disse dokumenter grunnet 
sammenhengen mellom dem. 
 
Bestemmelser for kommunedelplan Krakstadmarka og plankartet for kommunedelplanen: 
 
Teknisk Drift mener at infrastruktur samleveier, bruer, høydebasseng, pumpestasjoner og 
hovedledninger som må opparbeides for å gjennomføre kommunedelplanen (kdl), blir fastlagt 
teknisk før kdl vedtas. Nødvendige tomter avsettes i plankart. Videre at finansiering og 
utbyggingstidspunkt blir fastlagt i kdl. Denne infrastruktur må bygges ut før felt innen planen 
bygges ut. Videre at også nødvendig infrastruktur utenfor planområdet blir opparbeidet. 
 
Bestemmelsene i kdl må ta høyde for at igangsetting bygging i et boligfelt her er betinget av 
kapasitet i kommunens renseanlegg, vannverk og lignende, dette bør det settes 
rekkefølgebestemmelse for. Viser til tidligere signal i prosessen for kdl om kapasitet Monserud 
renseanlegg. 
 
§4.1.7: der kommunen skal overtas infrastruktur fra utbygger, må det inngås utbyggingsavtale. 
 
Vi mener kdl, som nevnt over, må avklare prinsipp for utbygging av den overordnede 
infrastruktur. Dette både med hensyn på finansiering og arbeidsfordeling. Også 
ansvar/finansiering innen de ulike boligfelt bør avklares. 
 
Dette gjelder også i prinsipp for foreliggende detaljreguleringsplan. 
 
Gjennomføringsmodell bør avklares gjennom foreliggende kdl-prosess. 
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Vi vil kreve at kabel- og fjernvarmeanlegg legges samtidig med opparbeiding av veier, det vil 
ikke bli tillatt overgraving av nye veier. 
 
§5.1: veier som ikke har standard som samlevei ihht. standard for slike vei, og kommunens 
krav, reguleres til adkomstvei og overføres til privat eie. I kommunale blindveier skal det 
opparbeides snuplass for buss, eks. SV_F_7. 
 
§5.2: byggegrense settes ut fra om det er fortau eller gang- sykkelveg langs siden av veien, 10 
m byggegrense er ikke nødvendigvis riktig byggegrense på begge sider av veien. 
(Tomtefeltene virker ganske romslige, bla. AB_F_3 som er då 95.560 da). 
 
§9: det er noe vanskelig å se hvor de ulike veier starter. Ref. felt AB_F_4. Arnegårdsveiens 
utbedring bør legges inn på kart, med rekkefølgebestemmelser for oppgradering. 
Reguleringsplankartet er noe vanskelig å lese i forhold til betegnelse veier, og rekkefølge for 
veitiltak for det enkelte felt. Kan betegnelser og kartfremstilling av veier og gang- sykkelveier 
gjøres noe klarere. 
 
Detaljregulering for Tanberglia, 0605_356, plankart og reguleringsbestemmelser: 
 
Kan ikke se å ha mottatt plankart over samlevei fra Hvervenkastet til boligområdene. 
 
BB1: brannvannskrav vil bli 50 l/s mot min. 2,0 bar for denne type bebyggelse. 
 
Hva er forskjellen mellom kjøreveg og veg? Eventuell trafo legges inn på kart. Renovasjon bør 
vises på kart.  Fordrøyning overvann bør kunne anlegges i grønt/friarealer. 
 
Det bør legges inn busstopp med snuplass i detaljplanen inntil gjennomkjøring på samlevei er 
etablert. 
 
Kommunen kan overtas KV2 inkludert snuhammer og gang- sykkelvei fram til parkering og 
snuhammer PI3. Betingelsen er at den legges med veibredde som kommunal samlevei. 
 
Det settes reguleringsbestemmelse om å etablere gatelys. 
 
Det avsettes kurveutvidelser ihht. Veinorm. 
 
Kommunalteknikk: 
 
Hvis det skal bygges kloakkpumpestasjoner, må tomt avsettes i plan. 
 
Overvann føres til vassdrag, utover fordrøyning på eksisterende arealer. 
 
Teknisk tillater ikke at overvann tilføres kommunalt nett ved Bredalsveien pga. problemer 
allerede i dag med oversvømmelser og tilstopping i nettet. Hvis overvann skal tilføres 
eksisterende overvannsledning, må tiltak først utføres før det kan tillates. 
 
§3 samferdsel: en eventuell vei over Tandbergmoen mot Lisletta er ikke omtalt i plan, en 
forutsetter at denne parsellen ikke skal bygges som følge av kdl for Krakstadmarka. 
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§3.2: V1 blir privat veg. En kan ellers ikke se at det er tatt inn reguleringsbestemmelser for 
Arnegårdsveien, eks. GS7. 
 
På planen ønsker vi at det legges forskjellig symbol/farge på offentlig og privat veiformål. 
Parkeringer reguleres til privat formål og eie. 
 
§7 rekkefølgebestemmelser: planen bør ha en kobling til de rekkefølgebestemmelser som blir 
fastsatt for kdl for Krakstadmarka. Gjerne klarlegge føringer fra kdl til reguleringsplan. 
 
Kommunedelplan Krakstadmarka. Vann og avløp. Dat. 12.11.2012: 
 
Vi viser til vedlagte utredning fra Cowi As, og kommenterer tema som er tatt opp i denne. 
 
Vann: 
 
Det er ikke prioritert å forsyne med vann for ny bebyggelse ved Arnegård fra en ny 
pumpestasjon (inkl. nødstrømsaggregat) fra høydebassenget på Tandbergmoen. 
 
Prioritert vannforsyning er et høytliggende høydebasseng som kan forsyne de høyest liggende 
boligfelt innenfor hele kommunedelplanen med selvfall, og trykkreduksjon til lavereliggende 
felt. Vann til nytt høydebasseng forsynes med uttak vann fra trykksonen til Høyby 
høydebasseng, og pumping til nytt høydebasseng. Ringledning fra det nye høydebassenget mot 
byggeområder ved Arnegård og Tandbergmoen kobles til eksisterende vannledning til 
Tandbergmoen høydebasseng. Dette for evt. reserveforsyning mot høydebassengene på 
Tandbergmoen og i Haugsbygd. 
 
Vi krever denne løsning utredet og innarbeidet før kdl blir vedtatt. 
Vi vil ikke tillate vannforsyning fra Haugsbygd til Hjertelia med dagens høydebasseng og 
ledningsnett. 
 
Strategi overvann: 
 
Teknisk drifter ikke overvannsmagasin her. 
 
Primær løsning er overvannsledninger til Storelva, eller til bekk med helårs vannføring, 
eventuelt med fordrøyningsmagasin før overvann går til ledning. Vannveier sikres mot erosjon 
ved steinsetting evt. annen sikring. 
 
Det angis flomveier i boligfeltene hvis overvannsystemet ikke greier å ta unna. 
 
Spillvann: 
 
Oppgitte utbyggingskostnader for Monserud renseanlegg gjenspeiler ikke utvidelse av 
renseanlegget med både utvidelse og sekundærrensing. Ber om at dette korrigeres, da 
kostnadsberegning for utbyggingen ikke foreligger pr. i dag. 
 
Kapittel 3.1 Tandbergmoen/Arnegård: Alternativ løsning for tilkobling kommunalt nett kan være 
selvfall til HIBU eller Bredalsveien. 
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Teknisk Drift ber om å bli holdt orientert og tatt med på råd i den videre prosessen med 
kommunedelplan for Krakstadmarka, detaljreguleringer og tekniske planer.  
 
 
 
 
 
 Med hilsen 
 
 
 
 Asle Aker 
 Virksomhetsleder 
 
 
 
 
Saksbehandler: Kjell Arve Aarebru 
telefon: 90 94 74 55 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Ringerike kommune. Kommunedelplan for Krakstadmarka. Vann og avløp, oppdragsnr. 
A034308/138726, versjon A, dat. 12.11.2012 fra Cowi AS 
 
 
Kopi u/vedlegg: 
 
Brann- og redningstjenesten, her. 
Drift vann- og avløp, her. 
Drift veier og gater, her. 
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Anmodning om å trekke innsigelse til kommunedelplan for Krakstadmarka 

 

Vi viser til innsigelse til kommunedelplan for Krakstadmarka datert 07.02.2013. Innsigelsen 

gjaldt mangelfull dokumentasjon for konsekvensene for E-16 ved Hønenkrysset og 

Hvervenkastet. I tillegg manglende sikring av tiltak som ivaretar trafikksikkerhet og 

framkommeligheten på vegnettet.  

 

Det er siden høringsperioden ved årsskiftet 2012/2013 blitt vedtatt rundkjøring ved 

Hønenkrysset som bedrer kapasiteten her. Ved Hvervenkastet er kapasiteten noe mer belastet 

jfr. rapport datert 2012. Det er her krav om at det skal gjøres tiltak i form av utvidelser ved 

rundkjøring i retning sentrum/Osloveien. 

 

Utredninger 

COWI gjennomførte høsten 2012 en trafikkanalyse i forbindelse med omregulering 

av Krakstadmarka boligområde i Hønefoss, dette notatet ble revidert i juli 2013. 

Desember 2013 ble det utarbeidet et notat som gir en kortfattet oversikt over 

forutsetninger og resultater, samt grove kostnadstall for foreslåtte tiltak i kryss og utbygging 

av internt veinett på planområdet. I tillegg ble utbyggingen av Hvervenmoen næringsområde 

utelatt. 

 

Det ble i arbeidsmøte den 07.04.12 avklart at trafikkutredningen kunne forholde seg til samme 

grunnlagsdata som for pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Resultatene her viser 

kapasitetsproblemer ved framskrevet trafikkmengde, men at Krakstadmarka i liten grad bidrar 

til dette.  

 

Det ble i planforummøte den 02.12.2014 orientert om utfordringer knyttet til opparbeidelse av 

infrastruktur tilknyttet utbyggingsområdene. Konklusjonen var da at man skulle se på 

mulighetene for å etablere kun gangbru over til sentrum fra Krakstadmarka. Det måtte 

dokumenteres at en trafikkøkning på de øvrige tilkomstveiene ikke oversteg 

kapasitetsgrensene.  

 

Beregninger for situasjon med bru for biltrafikk over Storelva er beskrevet i notatet 

Trafikkvurdering kommunedelplan Krakstadmarka, datert 11.12.2013. Dette notatet er et 

tilleggsnotat til tidligere vurderinger, og bygger på samme forutsetninger som notatet fra 

desember 2013. 



 2 

Det nye notatet (datert 11.03.15) beskriver kapasitetsberegninger for tre kryss mellom 

planområdet og overordnet vegnett, samt vurdert reisemiddelfordeling mellom planområdet og 

Hønefoss sentrum. Vurderingene her konkluderer med noe økt belastning på de øvrige 

kryssene i tilknytning til planområdet, men svært liten økning relativt sett sammenlignet med å 

beholde veibru.  Det er anslått at timetrafikken i morgen- og ettermiddagsrush øker med 

henholdsvis ca. 20 kjt/t og 25 kjt/t sammenlignet med situasjon med bru. Det vil si en økning 

på ca. 1 %. 

 

Det legges opp til at trasé for vei til Lisletta vil bli avgjort i forbindelse med kommuneplanen. 

Det stilles derfor rekkefølgekrav i kommunedelplanen for en etablering av denne veien i 

forbindelse med detaljregulering. Trafikkfordelingen mot Lisletta (FV 241) er dokumentert i 

den nye trafikkutredningen.  

 

Det opprinnelige arealet som var tiltenkt skole AOF_F_1, er redusert til et mindre areal 

regulert til barnehage eller annen mindre offentlig tjenesteyting. I tillegg foreslås det et mindre 

areal som kan fylle en nærsenterfunskjon, bebyggelse og anlegg fremtidig (ABA_F_1).  

 

Vi mener denne endringen ikke vil gi signifikante endringer for beregnede tall for 

atkomstvegene til Krakstadmarka eller kryssene der disse ender i vegnettet rundt planområdet. 

De interne samlevegene vil ha god kapasitet. Det vil derfor ikke være nødvendig med nye 

trafikkberegninger for denne endringen, ut over uttalelsen fra trafikksakyndig (se vedlegg 8) . 

 

Oppsummering 

KVU for Hønefoss viser til miljøkonsept og gangbruløsninger for avlastning av biltransport i 

sentrum. I forhold til Krakstadmarka argumenteres det med en gangbruløsning fra 

Schjongslunden til Krakstadmarka vil være en verdifull forbindelse mellom et potensielt 

boligområde på østsiden av elva og sentrum. Beregninger viser at 1000 personer vil komme 

innenfor 10 minutters kjøretid med sykkel fra sentrum i dagens situasjon. Ved utbygging av 

Krakstadmarka vil en slik bru bli svært verdifull for myke trafikanter. Vi mener dette 

underbygger en argumentasjon for kun gangbru over til sentrum.  

 

Etter flere runder med dokumentasjon på trafikkforholdene i tilknytning til planen, mener vi 

trafikkforholdene har blitt grundig vurdert og vår konklusjon er at trafikkmengdene fra 

Krakstadmarka totalt sett kan aksepteres ut i fra den sentrumsnære beliggenheten.  

 

Vi imøteser svar fra dere innen 20. september 2015. 

 

Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

leder areal- og byplankontoret  

 Ken Ove Heiberg 

 Rådgiver 

 ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg:  

1. Kart, datert 20.08.15 

2. Bestemmelser, datert 20.08.15 

3. Konsekvensutredning veg og trafikk, datert 12.11.12 

4. Trafikkutredning, datert 02.07.13 

5. Trafikkutredning, datert 11.12.13 

6. Trafikkutredning, datert 11.03.15 

7. Lysbilder fra møte i planforum, datert 02.12.14 

8. Vurderinger ang. næringsareal, 19.08.15 

 

 



Vår dato: 04.11.2015

Vår referanse: 2009/3175

Arkivnr.: 421.3

Deres referanse: 14/2576

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

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

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker deler av innsigelsene til 
kommunedelplan for Krakstadmarka

Fylkesmannen har reist innsigelse til forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka i 
Ringerike kommune på grunn av manglende ivaretakelse av nasjonale føringer knyttet 
til støy, miljøvennlige energiløsninger, vassdrag og jordvern. Kommunen har etter dette 
endret planforslaget og Fylkesmannen kan trekke flere av innsigelsene. Når det gjelder 
hensynet til jordvern, legger planforslaget fortsatt opp til nedbygging av 44 daa med 
dyrka mark som ikke er avklart i overordna plan. Vi opprettholder derfor innsigelsen til 
planene om omdisponering av disse arealene. Vi ber om at plangrensen i øst blir endret 
slik at den dyrka marka blir tatt ut av forslaget eller at arealformålet blir endret til 
landbruk for å sikre en framtidig matproduksjon på arealene. Vi viser til nasjonale 
føringer om ivaretakelse av viktige landbruksarealer for matproduksjon.

Bakgrunn

Ringerike kommune har i brev av 12. oktober 2015 oversendt en anmodning om innsigelsene 
til kommunedelplan for Krakstadmarka kan trekkes.

Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka lå ute til offentlig ettersyn ved årsskiftet 
2012/2013 og Fylkesmannen kom med høringsuttalelse i brev av 31. januar 2013 hvor vi
fremmet innsigelse til planforslaget. Dette var begrunnet i mangelfulle føringer for 
miljøvennlige energiløsninger, manglende rekkefølgebestemmelser om støytiltak for 
eksisterende boliger langs adkomstveier og mangelfull ivaretakelse av vassdragshensyn. Vi 
mente dette ikke var tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Videre fremmet vi innsigelse til forslag om å omdisponere 44 daa med dyrka mark. Dette 
gjaldt arealer øst i planområdet som var vurdert til å være spesielt verdifulle og som ikke 
inngikk i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) som Ringerike kommune har gjennomført.
JAV-prosjektet har resultert i at noe av den dyrka marka ved Krakstad er frigjort og avsatt til 
framtidig byggeområde for boliger i gjeldende kommuneplan. Denne arealdisponeringen er 
valgt for å legge til rette for boligbebyggelse i nærhet til Hønefoss sentrum og styre 
boligutviklingen til byområdet.
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Fylkesmannens kommentarer

Miljøvennlige energiløsninger

I oversendelsen fra kommunen er innsigelsene gjennomgått punktvis. Når det gjelder 
manglende føringer for miljøvennlige energiløsninger, er det lagt ved en vurdering fra 
Hønefoss fjernvarme som konkluderer med at levering av fjernvarme til det aktuelle området 
kan være utfordrende. Dette er begrunnet i at investeringskostnadene er store i forhold til 
forventede inntekter. Deler av området kan likevel være aktuelle og det er utredet noen mulige 
traseer. I bestemmelsene er det foreslått et nytt krav om vurdering av mulighet for tilknytning 
til fjernvarme for de enkelte delfeltene ved detaljregulering. I oversendelsen vurderer 
kommunen den nordlige delen, hvor det skal legges opp til en tyngre og tettere utbygging,
som mest aktuell for tilkobling til fjernvarmenettet. På bakgrunn av presiseringen i 
bestemmelsene og redegjørelsen om mulighet for levering av fjernvarme, trekker
Fylkesmannen innsigelsen til planen.

Støyforurensning

Når det gjelder manglende ivaretakelse av støyhensyn for eksisterende boliger langs 
adkomstveier, så har kommunen innarbeidet nye bestemmelser som ivaretar dette på en god 
måte. Vi trekker derfor innsigelsen til planen. Vi vil likevel presisere at det er tabell 3 i 
støyretningslinjen T-1442/2012 som det skal henvises til og ikke tabell 2 som omhandler 
støykrav for friluftsområder. Vi ber om at dette rettes opp før planen blir endelig vedtatt.

Vassdrag

Planområdet grenser til Storelva og det er flere bekkedrag innenfor planområdet som har 
utløp til elva. Elvemiljøet med tilhørende bekkestystemer har stor verdi for naturmiljøet og 
landskapet i området. Vi ba derfor om at bekkedragene måtte blir bedre ivaretatt og 
innlemmet som en del av grøntstrukturen. Vi viste til Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging og St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand, hvor det er føringer om ivaretakelse av vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. Videre fastsetter § 1-8 i plan- og bygningsloven at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas spesielle hensyn.

I oversendelsen fra kommunen går det frem at kommunen har innarbeidet hensynssoner for de 
mest aktuelle bekkedragene med tilhørende bestemmelser som skal ivareta naturmiljøet. Dette 
mener vi er positivt. Vi ber likevel om at ordlyden i § 8.5 endres noe. Bestemmelsen bærer 
preg av å være retningslinjer. Vi ber spesielt om at bekkeløpene skal være åpne og ikke i 
størst mulig grad være åpne, noe som gir et stort rom for tolkning og som vil være vanskelig å 
styre etter.

Langs Storelva er det foreslått byggegrenser i tre ulike alternativer, det er foreslått 30, 50 og 
100 meter fra elvekant. Kommunen skriver at et byggeforbud på 100 meter anses som 
uaktuelt, da dette medfører en uhensiktsmessig utnyttelse av byggeområdene i nord. 
Fylkesmannen har forståelse for dette. Med bakgrunn i at store deler av vassdragsbeltet mot 
Storelva er regulert til naturområde og LNF-område, mener vi at en byggegrense på 50 meter 
i den nordlige delen er tilstrekkelig for å ivareta allmenne interesser langs elva. Vi anbefaler 
derfor at denne byggegrensen blir lagt inn i den endelige planen.
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Når det gjelder ny bru over elva, gjorde vi kommunen oppmerksom på at det var viktig at 
miljøverdiene knyttet til Storelva ble utredet. I bestemmelsene § 5.1 er det krav til 
konsekvensutredning hvor brukarenes betydning for grunnens stabilitet og strømpåvirkning i 
elva skal utredes. Som en del av utredningsarbeidet er det også viktig at konsekvensene for 
miljøverdiene blir kartlagt. Storelva er leveområde for blant annet elvemusling som i Norsk 
rødliste for arter 2010 er vektet som sårbar (VU). Det er derfor viktig at brukarene ikke 
kommer i konflikt med lokaliteter med elvemusling. Vi forutsetter att dette er en glipp fra 
kommunen og ber om at dette rettes opp.

Forutsatt at hensynssonene og byggegrense med tilhørende bestemmelser blir innarbeidet i 
den endelige planen, trekker Fylkesmannen innsigelsen til planen. Vi ber samtidig om at våre 
anbefalinger og presiseringer i bestemmelsene blir innarbeidet i bestemmelsene.

Jordvern

Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka resulterer i at ca 44 daa med dyrka mark blir 
omdisponert til byggeområde for boliger. Dette er arealer som ikke er avklart i overordna 
plan, hvor dyrka mark som er vurdert som C-areal i jordpolitisk vurdering (JAV) for 
Ringerike, er innlemmet i det framtidige boligområdet.

I oversendelsen vektlegger kommunen at det er blitt opparbeidet større arealer til 
dyrkningsareal i perioden etter at planen lå ute til høring enn hva planen legger opp til av 
omdisponering. Videre er det viktig for kommunen å tilrettelegge for sentrumsnære 
boligarealer. Som en del av store samferdselsinvesteringer i regionen, med ny E-16 og 
Ringeriksbanen, vil det være nødvendig å tilrettelegge for økt bosetting. Det er også store 
infrastrukturkostnader knyttet til bygging av ny bru til Hønefoss som skal binde dette området 
sammen med byen. Flere boligtomter vil sikre bedre økonomi.

Ringerike kommune har bedt Fylkesmannen om å vurdere innsigelsen på nytt i lys av disse 
opplysningene.

Fylkesmannen ser behovet for å planlegge for økt bosetting i kommunen som følge av 
forventet vekst i regionen med store samferdselsinvesteringer. Ny Ringeriksbane og E-16 er 
under planlegging og vil etter all sannsynlighet føre til økt bosetting og press på arealene. Slik 
Fylkesmannen vurderer saken er det derfor viktigere enn noen gang å ha en restriktiv 
holdning til omdisponering av den dyrka marka i Ringerike. Vi viser til Meld. St. 9 (2011-
2012) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords, hvor et av de viktigste politiske 
budskapene er at den norske matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten. 
Nedbygging av viktige arealer til matproduksjon ved Krakstad er slik sett i strid med 
nasjonale føringer for jordvernpolitikken.

Gjeldende kommuneplan for Ringerike er fra 2007. For en kommune i vekst er det viktig å 
rullere kommuneplanen jevnlig. Det er derfor positivt at kommunen har startet opp rullering 
av arealdelen som forventes vedtatt i 2016. Som en del av dette arbeidet er det viktig at 
kommunen legger til rette for den forventede veksten ved å se på hele arealdisponeringen i 
kommunen, spesielt for Hønefoss-området hvor hovedvekten av befolkningsveksten skal
styres mot, jf. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. Res. av 26. september 2014. Fortetting og høy arealutnyttelse i 
sentrumsområdene bør være en arealstrategi for å møte den forventede befolkningsveksten, vi 
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viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved 
kongelig resolusjon 12. juni 2015.

Fylkesmannen mener det er viktig at de langsiktige linjene og strategiene for 
arealdisponeringen i kommunen blir bestemt i overordna plan gjennom kommuneplanens 
arealdel. Dette arbeidet er i gang i kommunen og forventes vedtatt innen utgangen av neste år. 
Som en del av dette arbeidet vil dagens kapasitet og behov for nye arealer bli vurdert.

Fylkesmannen opprettholder derfor innsigelsen til å omdisponere 44 daa med dyrka mark i 
kommunedelplan for Krakstadmarka. Vi ber om at arealet tas ut av planen, eventuelt 
endres til landbruksformål for å sikre en framtidig matproduksjon på arealene. Vi viser til 
nasjonale føringer om ivaretakelse av viktige landbruksarealer for matproduksjon.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
Avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
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Krakstadmarka - Ringerike kommune - kommunedelplan – Vegvesenet 

trekker sin innsigelse. 

Det vises til Kommunens brev datert 29.02.2016 til Fylkesmannen som er videresendt til oss. 

Vegvesenet bekrefter at vi trekker vår innsigelse såfremt det legges inn i planbestemmelsen 

rekkefølgebestemmelse om at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for områdene AOF_F_2, 

AB_F_2, AB_F_3a-c og AB_F_4 før bygging av ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen er 

igangsatt. Vi har fortsatt planfaglige råd som vi anbefaler Kommunen å innarbeide i planen. 

Vi har ikke ytterligere merknader til kommunal egengodkjenning.   

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for Plan og Forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Hans Jan Håkonsen    

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup 

   seksjonsleder 

 

    

 

 

  

 

  

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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