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Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 30.05.2016.  

 

Arkivsaksnr.: 16/3183   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

10/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegerte vedtak 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 30.05.2016.  

 

Arkivsaksnr.: 16/3183   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

10/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatsaker 
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Søknad om motorferdsel i utmark- vedlikehold av hytte Nes i Ådal  

 

Arkivsaksnr.: 16/3076   Arkiv: K01 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det gis dispensasjon fra Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

§ 6, med følgende forutsetninger: 

1. Kjøringen skal følge eksisterende traseer(traktor-/driftsveier) og bæresterke områder i 

størst mulig grad. 

2. Kjøringen skal foregå på dagtid i ukedager (mandag – fredag) 

3. Det skal føres kjørebok. 

4. Det forutsettes at det blir gitt tillatelse fra Fylkesmannen for transport inn i Selsjøen 

naturreservat. 

5. Det forutsettes at grunneiers samtykke foreligger. 

6. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette en mer spesifikk tidsbegrensning av 

tillatelsen ut fra nærmere kartlegging av søkers antatte behov.  

 

 

Sammendrag 

Anders vik søker om å benytte en ATV med belter for å frakte materialer og utstyr for 

vedlikehold av hytte som ligger innenfor grensene til Selsjøen naturreservat nordøst for Nes i 

Ådal. Kommunen kan bare gi dispensasjon fra motorferdselforbudet frem til 

naturreservatsgrensen. Fylkesmannen kan gi dispensasjon innenfor reservatet. Rådmannen 

anser ikke omsøkt ferdsel til å gi uforholdsmessig ulemper for natur og miljø, og anbefaler 

derfor at dispensasjon gis. Det er noe usikkert hvor mange turer som trengs.  

 

Beskrivelse av saken 

Anders Vik ønsker å gjøre vedlikeholdsarbeider på sin hytte som ligger innenfor Selsjøen 

naturreservat. I Forskrift om Selsjøen naturreservat § 4, pkt f, gis det anledning til å gjøre 

vedlikehold av bygninger innenfor reservatet.  

På dispensasjonssøknaden ble det først søkt om ferdsel med snøscooter til annen hytte også, 

men dette er nå frafalt. 

Det går ingen veier inn til hytta, så materialer og utstyr må fraktes inn ved hjelp av 

terrenggående kjøretøy. Akkurat når kjøringen vil skje, er noe usikkert, da dette må tilpasses 

håndverkers timeplan. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven med forskrifter. Bestemmelser 

for Selsjøen naturreservat finnes i Forskrift for Selsjøen naturreservat(FOR-2013-01-25-

100). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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I tilsvarende saker har det blitt gitt dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark, for å 

frakte materialer og utstyr på en rasjonell måte, på gitte vilkår. 

 

Alternative løsninger 

Et alternativt vedtak kan være: Det gis ikke dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark i 

denne saken. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at omsøkt kjøring kan tillates. Man kan se for seg at 

transport kan skje ved hjelp av helikopter, men det er svært kostnadskrevende, da man må 

forvente at det vil dreie seg om en del turer gjennom sommeren.  

ATV med belter anses å være en nokså skånsom måte å frakte materialer på, da det blir et 

relativt lavt marktrykk ved slik kjøring. Når man i tillegg bruker eksisterende traseer i størst 

mulig grad, vurderes det til at omsøkt kjøring ikke vil gi unødvendig mye belastning på natur 

og miljø. Rådmannen anbefaler derfor at en tidsbegrenset dispensasjon gis. 

 

Vedlegg 

1. Søknad og e-poster 

2. Kart 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Trafikksikringstiltak - stenging av Norderhovsgata og deler av Kong Rings gate 

Oppfølging av vedtak i Buskerud Fylkeskommune 

 

Arkivsaksnr.: 16/1086   Arkiv: Q80  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016 

52/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kong rings gate skiltes med gågate mellom Storgata og Norderhovsgata. Det nyttes 

underskilt Kjøring tillates til eiendommen Storgata 7 for å sikre atkomst til 

eiendommer med atkomst langs Kong Rings gate. 

 

2. Ringerike kommune anbefaler at tidsrommet for prøveordningen settes til 6mnd med 

påfølgende evaluering og forutsetter vedtak om forlenging av prøveordningen innen 

9mnd etter igangsetting dersom ikke ordningen avvikles etter endt prøveperiode. 

 

3. Handicapplasser i Kong Rings gate flyttes til Storgata. 

 

 

Sammendrag 

Buskerud Fylkeskommune har vedtatt stenging for ordinær biltrafikk i Norderhovsgate langs 

Kuben kjøpesenter. Stengingen er i første omgang tenkt som en prøveordning. Følgende 

vedtak ble fattet i Fylkeskommunen:  

"Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata for biltrafikk med 

skilt 548 «Gågate». Det gjøres unntak for post, renovasjon og taxi som kan kjøre inn mot 

Kong Rings gate." 

Ringerike kommune må med bakgrunn i vedtaket vurdere behovet for omskilting av 

tilstøtende kommunale gate, Kong Rings gate. Øverste del av denne vil som følge av vedtaket 

bli en blindvei. Det er ikke tilrettelagt for å snu i gata. 

Det anses at tidligere forslag til skilting som gågate gir best tilpasning til stengingen av 

fylkesvegen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Statens vegvesen kontaktet i fjor høst kommunen for et møte/befaring for vurdering av 

forslag om stenging av Norderhovs gate. 

Norderhovsgate er fylkesveg og SVV er vedtaksmyndighet for skilting. I slike saker er 

politiet eneste lovpålagte høringsinstans, Ettersom tiltaket ble ansett å få konsekvenser for 

kommunale veier ble også kommunen involvert som høringspart i saken. Som følge av 

stengingen ble det ansett fornuftig å endre skiltingen også i øverste del av Kong Rings gate 

da denne som følge av stengingen av Norderhovsgata ville bli en blindvei uten tilrettelagte 

muligheter for å snu.  
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Det ble under befaringen og påfølgende møte konkludert med at skilting til gågate ville gi 

best effekt uten at det ble nødvendig å gjennomføre fysiske tiltak for å avvise trafikken. Dette 

var vesentlig i forhold til at tiltaket skal være en prøveordning og dermed bør være reversibel. 

Det ble også konkludert med at stenging av øverste del av Kong Rings gate var fornuftig ut i 

fra at den ikke lenger vil ha en trafikkfunksjon og at det ikke er tilrettelagt for å snu kjøretøy i 

gata. Rygging i forbindelse med snuing anses svært uheldig i området foran Kuben da det er 

mye fotgjengere i området. En slik løsning ville virke mot tiltakets mål om å trygge 

forholdene for myke trafikanter. 

Forslaget om stenging vil ha noe betydning for tilgjengeligheten til flere av eiendommene 

langs Norderhovsgata og Kong rings gate. Eiendommene vil beholde eksisterende atkomst og 

kjøring til eiendomene tillates gjenno underskilting, men trafikken forbi eiendommene vil 

reduseres noe som kan virke negativt f.eks for næringer/parkering som baserer seg på drop-

in.  

Flere av gårdeierne stilte seg svært kritiske til forslaget, noe som skapte en del publisitet 

rundt saken. Det ble avholdt informasjonsmøte med berørte parter 03.02.2016 på Comfort 

Hotel Ringerike for å sikre rett informasjon og avklare konsekvenser. Næringslivet og berørte 

grunneiere fremhevet tilgjengelighet som det viktigste temaet og fryktet næringslivet kunne 

bli skadelidende som følge av begrensinger i kjøremuligheter. Adkomst for eldre til Filadelfia 

og behov for buss for tog ble også fremhevet på møtet. På bakgrunn av møtet ble det gjort 

endringer ved at "buss for tog" og kjøring til Norderhovsgate 11 for post, Taxi og renovasjon 

ble tatt inn i forslaget. 

 

Juridiske forhold  

Statens vegvesen fatter vedtak om skilting på fylkesveg. Det er ikke klagerett på slikt vedtak. 

Kommunen kan bestemme skilting på kommunale veier, men SVV, politiet og 

utrykningsetatene er høringsparter. SVV kan fatte skiltvedtak for kommunale gater der 

kommunen ønsker dette. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Ringerike kommune har i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning den 7.mars 

2016 – etter anmodning fra ordføreren - behandlet kommunens administrative 

høringsuttalelse politisk. Vedtaket lyder: "Ringerike kommune anbefaler at det i 

Norderhovsgata gjøres trafikksikkerhetstiltak i krysset Norderhovsgata/Kong Ringsgate. 

Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere om alternativ med rekkverk foran Kubens 

inngang, opparbeidelse av gangfelt på hver side av nåværende opphøyet kjørefelt samt 

skilting med «Stopp forbudt» i tilstrekkelig lengde for å sikre oversikt for alle 

trafikantgrupper gir tilfredsstillende sikring av myke trafikanter." 

Statens vegvesen har vurdert anbefalingen fra Ringerike kommune, men de er fortsatt av den 

oppfatning at en stenging av fv.169, Norderhovsgata for biltrafikk vil være den mest 

trafikksikre løsningen for alle myke trafikanter som ferdes der. Etter Vegvesenets mening vil 

den løsningen som politikerne i Ringerike kommune anbefaler, prioritere trafikkfunksjonen 

på bekostning av de myke trafikantene. Løsningen vil ikke endre på kjøremønsteret når det 

gjelder hovedatkomst til jernbanestasjonen som er fv.35. SVV`s vurdering fremkommer av 

vedlegg 3: «notat til behandling i Fylkeskommunen» 

  

For å sikre at skiltvedtaket har støtte hos vegeier, Buskerud fylkeskomune, har Statens 

vegvesen fremmet saken politisk. Følgende vedtak ble fattet i Fylkeskommunen:  
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"Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata for biltrafikk med 

skilt 548 «Gågate». Det gjøres unntak for post, renovasjon og taxi som kan kjøre inn mot 

Kong Rings gate." 

I saken fremgår også at tidsrommet for prøveordningen skal avklares med kommunen. 

 

 

 

Alternative løsninger 

 Perioden prøveordningen skal vare er foreslått til 6+3mnd. Kommunen står fritt til å foreslå 

lenger eller kortere prøveperiode. Alternativt vil det være hensiktsmessig å sette tiden for 

prøveordningen til ett år slik SVV ønsker for å sikre at variasjoner gjennom året fanges opp. 

Det bør da startes evaluering av ordningen i siste del av prøvetiden slik at konklusjon 

foreligger etter ett år. 

 

Alternativt til oppfølging av vedtak om skilting av gågate også i Kong Rings gate kan være 

enten skilting med innkjøring forbudt eller at gaten holdes åpen for trafikk men skiltes som 

blindvei. Det anses at skilting som gågate vil ha større effekt dersom det ikke skal gjøres 

fysiske tiltak for å hindre innkjøring. Skilting som blindvei frarådes da det vil føre til behov 

for snuing i enden av gata uten at det ligger til rette for dette. Det antas at slik skilting også 

vil være forvirrende dersom krysset mot Norderhovsgata ikke stenges fysisk.  

Alternativ med blindvei vil imidlertid gjøre handicap-parkeringene tilgjengelige. Disse vil 

falle bort og må flyttes som følge av skilting som gågate eller innkjøring forbudt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i vedtaket i fylkeskommunen om stenging av Norderhovsgata mener 

Rådmannen oppfølging av vedtaket gjennom skilting av øvre del av Kong Rings gate som 

gågate gir best tilpasning til målsetningen om trafikksikring i ny trafikksituasjon. Ulempe ved 

redusert tilgang er forsøkt redusert gjennom unntak for renovasjon, taxi, post og kjøring til 

eiendommer med atkomst til de stengte gatene. 

Det anses at en periode på 6mnd vil være tilstrekkelig ettersom både ferie og julehandel vil 

falle inn under prøveperioden dersom skilting iverksettes tidlig i juli. 

Det anses fornuftig at ordningen opprettholdes en tid etter prøveperioden for å tillate 

evaluering og eventuelt vedtak om forlenging eller avvikling av ordningen. Rådmannen 

anbefaler derfor at det settes av ytterligere 3mnd til dette arbeidet slik at total prøveperiode 

blir 9mnd.  

 

 

Vedlegg 

Protokoll behandling i Fylkeskommunen 

Saksframlegg behandling i Fylkeskommunen 

Notat fra SVV til behandling i Fylkeskommunen 

Anbefaling om varighet for prøveperioden fra SVV 

Saksprotokoll behandling i Ringerike 

Politisk sak i Ringerike med vedlegg 
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 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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0605 395 Detaljregulering Nordre Park Boligsameie - Planforslag til 1. gangs 

behandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/260   Arkiv: PLN 395  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64-51a «Kvartalet 51a» 

vedtatt 26.01.78, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 «Hønefoss sentrum» 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park 

Boligsameie». 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å revitalisere et sentrumsnært område i Hønefoss 

som i dag ligger brakk, ved transformasjon av et verneverdig bygg samt å legge til rette for 

oppføring av nye leiligheter i nybygg. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  

Planforslaget innebærer etablering av to nye leilighetsbygg på den gamle handelsskoletomta. 

Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 

Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate kan 

transformeres til et leilighetsbygg.  

 

Så langt i planprosessen har byggehøyder, kulturminner og kulturmiljø vært sentrale 

aspekter. Innspill fra naboer og overordnede myndigheter har resultert i at byggehøydene har 

blitt redusert med henholdsvis 1 og 2 etasjer i planforslaget, og at den gamle bygningen mot 

Hammerbrogate foreslås bevart med hensynssone.  

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom ulike 

hensyn. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med ulike 

interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross av at 

man har måttet fire noe på egne krav. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nye leiligheter sentralt i 

Hønefoss. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  
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Planforslaget er utarbeidet av LINK arkitektur AS for Hammerbrogaten 9A og B AS. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 18.11.2014, sak 192/14. 

Anbefalingen ble gitt med følgende forbehold: «… fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, dvs. hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens 

gate.» 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 
Planområdet på 2244 m² ligger sentralt på Nordsia i Hønefoss og grenser mot Nordre Park. Det 

stiger fra Hammerbrogate i sør mot Blyberggata og St. Hanshaugen i nord. Mot vest grenser 

området mot Lagesensgate. Lokalområdet rundt består i hovedsak av boligbebyggelse, men langs 

Hammerbrogate og Nordre Torg er det også innslag av næringsvirksomhet. 

 

I planområdet befinner det seg bygningene til det gamle meieriet i Hønefoss. Senere ble 

bygningene benyttet som handelsskole. Bygningsmassen består av en sørlig, eldre del i tegl 

som er hjørnebygning på hjørnet mellom Hammerbrogate og Lagesens gate. Den nordlige 

delen av bygningen ble bygget på slutten av 1970-tallet.  Det er ingen aktivitet i lokalene i 

dag. Lengst nord i planområdet står en trebygning fra 1890-tallet som i dag benyttes til bolig, 

samt en uthusbygning i tre fra 1950-tallet. Disse to trebygningene forutsettes fjernet for å 

realisere i byggeplanene som planforslaget åpner for. Det samme gjelder de deler av 

handelsskole-bygningen som er av nyere dato. Hjørnebygningen mot Hammerbrogate 

bevares som hensynssone for bevaring av kulturmiljø.  

  

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra LINK Arkitektur 08.04.16. 

   

Planforslaget som foreligger til behandling består av følgende:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hammerbrogaten 9A og B AS v/Jan Solberg 

er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-51a «Kvartal 51a» fra 1978 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig 

formål (skole), veiformål (omkjøringsvei) og friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter gnr/bnr 317/330, 317/331, 317/333 som eies av Hammerbrogaten 9A 

og B AS, samt deler av veieiendommene 3053/1 og 317/254 som eies av Ringerike 

kommune. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 22.05.15 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.05.15, 
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samt på kommunens nettsider. Høringsfrist var satt til 06.07.15. Det kom inn totalt 16 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 5.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Å oppnå et redusert transportbehov med kort vei mellom hjem, arbeid og andre viktige 

funksjoner der man kan gå eller sykle i stedet for å bruke bil er en relevant målsetting 

kommuneplanens samfunnsdel. Planforslaget er i tråd med denne målsettingen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med kommuneplanen. 

 

Statlig plan for bygging av Ringeriksbanen og E 16 

Det er i skrivende stund ikke avklart avgrensning for planområdet til den statlige planen for 

Ringeriksbanen/E 16.  

 

KVU Hønefoss 

Det er forbundet usikkerhet til hvilke løsninger som kommer til å bli valgt. Kommunestyret 

har i sin høringsuttalelse anbefalt «Miljøkonseptet», kombinert med elementer fra 

«Sentrumskonseptet», uten at disse elementene er nærmere spesifisert, se vedlegg 20. Endelig 

beslutningsmyndighet ligger hos Samferdselsdepartementet. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller bekoster aktuelle 

utredninger og blir fakturert kommunalt saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende 

betalingsreglement.  

 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur. Dette vil vi få avklart i løpet av en eventuell høringsperiode. 

 

 

 

Informasjon og høringer 

Etter varsling av planoppstart ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Hotell Ringerike 

09.06.15. Det kan bli aktuelt med ytterligere informasjonsmøter i forbindelse med offentlig 

ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt forslag til vedtak: 
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1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» utsettes å sendes på 

høring og å legges ut til offentlig ettersyn, med bakgrunn i uavklart situasjon i forhold til 

KVU Hønefoss, arbeidet rundt vedtak av et områdeprogram for Hønefoss, samt den 

statlige planen for Ringeriksbanen/E 16. 

 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak 

Statens vegvesen sin anbefaling er at dette området ikke omreguleres før KVU for Hønefoss 

er avklart. Siden det er noe usikkerhet omkring hvilke løsninger som kan komme til å bli 

valgt (Miljøkonseptet, kanskje også med elementer fra Sentrumskonseptet), kan det være at 

man ikke bør ta stilling til omregulering før det foreligger noen flere avklaringer. I tillegg kan 

det også være at det i forbindelse med statlig plan for utbygging av Ringerikesbane og E16 

kan være aktuelt å se på området som en del av planområdet for tog/trafikkløsninger omkring 

stasjon. Saken kan derfor utsettes til det foreligger nærmere avklaringer på overordnet nivå. 

 

 

Prinsipielle avklaringer rundt kulturminnebevaring 

Opprinnelig planforslag som ble lagt til grunn ved den politiske planoppstartsaken innbar at 

all eksisterende bebyggelse i planområdet skulle rives, og at det skulle føres opp tre nye 

leilighetsbygg. Formannskapet vedtok planoppstart under en minimums forutsetning om 

fasadebevaring av hjørnebygningen Hammerbrogate/Lagesens gate, dvs. det gamle 

meieri/handelsskolebygget. I oppstartshøringen kom det inn mange uttalelser og innspill som 

var kritiske til riving av bygninger registrert med høy verneverdi. Som et resultat av dette er 

planforslaget endret til å legge hensynsone for bevaring av kulturmiljø over hjørnebygningen, 

og åpner i stedet for at denne kan transformeres til å inneholde leiligheter. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen er positiv til forslaget om å bygge om den gamle meieribygningen i 

Hammerbrogate 9 til et leilighetsbygg. Byggets fasade og fremtoning mot Hammerbrogate vil 

bevares slik at gateløpet beholder sitt historiske preg.  

 

Området består fra før hovedsakelig av småhusbebyggelse. Rådmannen er usikker på om 

foreslått etasjehøyde på de to nybyggene er riktig, og ønsker å gjøre oppmerksom på at 

planområdet ikke hører med til de områder som Rambøll i sin fortettingsanalyse anbefalte for 

fortetting i Hønefoss. Likevel er området igjen aktuelt i nye mulighetsstudier gjennomført 

nylig i forbindelse med parallelloppdragene for Hønefoss våren 2016. Det er ikke konkludert 

med noen anbefaling av disse mulighetsstudiene i skrivende stund.  

 

Rådmannen ser imidlertid at utbygger har redusert høydene i forhold til skisseforslaget som 

lå til grunn for varsling av planoppstart, og ser denne viljen til tilpasning som positiv. Videre 

mener rådmannen at forslag til materialvalg vil passe godt inn i området, samt vil være med å 

dempe virkningen av byggenes høyder. At bolighuset i Lagesens gate 3 må rives for å gjøre 

plass til nybyggene, ser rådmannen som et kompromiss der man til gjengjeld oppnår at det 

gamle meieriet/handelsskolen bevares. 

 

Innkomne uttalelser 
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Det kom inn 16 høringsuttalelser til oppstarts-høringen. Antallet innkomne merknader vitner 

om et stort engasjement i området. Visse justeringer er foretatt for å imøtekomme 

merknadene. I noen grad har likevel de overordnede samfunnsmessige hensynene om 

fortetting i bysentra og rundt knutepunkter til fordel for miljø og reduksjon av transportbehov 

måttet gå foran private hensyn. 

 

Infrastruktur 

Kjøreatkomst til parkeringskjeller legges i Lagesens gate. Atkomsten er plassert så langt sør i 

Lagesensgate som mulig for ikke å ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken. For å 

bedre frisikten i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate foreslås det en utvidelse av fortauet 

på nordsiden av veien på dette punktet. En eksakt utforming av atkomstens geometri vil 

gjøres i forbindelse med rammesøknad og skal skje i tråd med plankartets avkjørselssymbol 

og frisiktsone. Det kan vurderes å plassere en fotgjenger-overgang i svingen 

Hammerbrogate/Lagesens-gate for tryggere krysning mellom Hammerbrogate og Nordre 

Park, jf. Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 

Ny bebyggelse vil knyttet seg til eksisterende vann- og avløpssystem i tilliggende gatenett. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m
2
 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m
2
. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m
2
 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller -objekter, eller område for 

vilt/biologisk mangfold nært eller innenfor planområdet. Tiltaket vurderes til å ha tilnærmet 

ingen forringelse eller skadevirkning på naturområder. Det vises ellers til planbeskrivelsen 

for konkret vurdering. 

 

Trafikkforhold 

En realisering av planforslaget vil medføre en økning fra ca. 4700 til 4850 ÅDT. Denne 

økningen ansees å være uvesentlig. Det vises ellers til Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 

Støy 

Planområdet ligger tett opp til trafikkerte veier, og det planlegges å sette opp støyskjerming 

mot Lagesens gate. I utgangspunktet kan støyskjeming virke negativt på opplevelsen av 

området sett fra gatenivå, men dette planlegges å bøtes med innslag av gjennomsiktige 

elementer samt port. Det blir viktig at støyskjermingen vedlikeholdes for å gi et fortsatt 

tiltalende inntrykk av bebyggelsen. For beboere i planområdet vil støyskjermingen virke 

positivt inn på bokvaliteten.  

 

ROS 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 
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med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget. Se vedlagte ROS-analyse for 

nærmere beskrivelse, vedlegg 7. 

 

Virkninger på kulturmiljø 

Som en del av planarbeidet har det vært viktige å avveie forhold til kulturminnene innen 

planområdet opp mot størrelse på ny bebyggelse. Høydene på nybyggene er redusert og det er 

lagt inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø over deler av eksisterende bebyggelse. 

Bolighuset Lagesens gate 3 må likevel rives for å gi plass til nybyggene, men da dette har en 

mindre fremtredende posisjon både beliggenhets-messig og i forhold til tidligere bruk, anses 

dette å være en akseptabel virkning på kulturmiljøet. Dette dreier seg jo om et kompromiss 

der man bevarer hjørnebygningen Hammerbrogat/Lagesens gate. 

 

Positive virkninger for nærområdet 

Det vil etableres lekeplasser innen planområdet som også vil være tilgjengelig for 

allmennheten. Videre foreslås det rekkefølgebestemmelser som sikrer bedre tilrettelegging av 

adkomst til St. Hanshaugen enn det tilfellet er i dag. Det forslås også å etablere en tryggere 

adkomst fra planområdet til Nordre Park ved å anlegge fotgjengerfelt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av planområdet, da dette vil kunne revitalisere et område 

som ligger brakk, transformere verneverdig bebyggelse til aktiv bruk, samt gi flere 

sentrumsnære boliger som igjen gjør at flere mennesker vil kunne få et redusert 

transportbehov. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

bedre og tryggere tilgjengelighet til grøntområder, og vil på bakgrunn av ulik størrelse på 

leilighetene kunne gi grunnlag for en variert sammensetning av beboere, hvilket ansees som 

svært positivt for nærmiljøet.  

 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning 

mellom hensyn til kulturminner og ønsket nye og moderne boliger. Videre er det 

interessekonflikt mellom ønsket om utvikling av planområdet med bebyggelse i liten skala og 

hensynet til økt utnyttelse /fortetting samt økonomiske hensyn i forhold til hva som er 

lønnsomt.   

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom disse 

hensynene. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med 

ulike interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross 

av at man har måttet fire noe på egne krav. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anser rådmannen utredningsplikten som oppfylt, og 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Skisseforslag, rev. prosjekt, april 2016 

6. Illustrasjoner rev. prosjekt, april 2016 
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7. ROS-analyse 

8. Trafikkanalyse 

9. Luftforurensnings- og støyrapport 

10. Støyvedlegg 1 

11. Støyvedlegg 2 

12. Støyvedlegg 3 

13. Støyvedlegg 4 

14. Luftenheter 

15. Vardar fjernvarme 

16. RIK, kabeloversikt 

17. RIK, målskisse Maxi 

18. Geoteknikk- og skredfarenotat 

19. Kulturminner og kulturmiljø, rapport 

20. KVU Hønefoss, protokoll kommunestyret 

21. Gjeldende reguleringsplan «Kvartalet 51a», 1978 

22. Tidlig skisseforslag, nov. 2014 

23. Skisseforslag til oppstarts-høring, mai 2015 

24. Saksfremlegg oppstart, nov. 2014 

25. Protokoll oppstart, formannskapet nov. 2014 

26. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

27. – 42. Alle uttalelser til oppstart av planarbeidet, uavkortet 

 

  

 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen, 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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2 .gangs behandling reguleringsplan 407 - Furuholtet 2  

 

Arkivsaksnr.: 15/3472   Arkiv: L13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

6/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 18.01.2016 

54/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_407 Detaljregulering for Furuholtet 2 vedtas. 

 

2. De deler av 0605_44-09 Furuholtet Sokna vedtatt 30.08.01 og 0605_44 Sokna Sentrum 

vedtatt 16.04.1963, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for at det kan etableres inntil åtte leiligheter 

fordelt på to firemannsboliger på en sentral tomt i Sokna sentrum. Planen fremmes som en 

detaljregulering og består i hovedsak av boligareal, samt noe vei, parkering, lek - og 

grøntareal. Boligene vil være sør – sørvest vendte og ligge i gangavstand til flere 

servicefunksjoner og skole/barnehage.  

 

Både fylkesmannen og Statens vegvesen har i forbindelse med offentlig høring og ettersyn 

vært opptatt av at støyforholdene skulle være tilfredsstillende og innenfor kravene i teknisk 

forskrift (TEK 10). Forslagsstiller utarbeidet ny støyutredning og krav om støytiltak er nå 

ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Det anbefales at balkonger er vendt mot stille 

side for å skjerme disse. Tilkomst for naboeiendom med gnr/bnr 148/177 er også sikret i 

planen etter krav fra vegvesenet.  

 

Innledning 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye sentrumsnære boliger på en 

relativt liten tomt, noe som vil bidra til en mer kompakt sentrumsutvikling på Sokna. 

Området har tidligere bestått av en brakkerigg og gruset parkering, boligprosjektet vil dermed 

bidra til å oppgradere området og skjerme bakenforliggende boliger mot veien. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 18.01.2016, sak nr. 6/16. 

 

Beskrivelse av saken 
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Planforslaget 

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

- Plankart, datert 06.04.16  

- Reguleringsbestemmelser, datert 06.04.16  

- Planbeskrivelse, datert 11.04.16 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Utarbeidelse av støyrapport og endringer av støybestemmelser 

 Eiendom 148/177 skal ha adkomst via f_SPA1 

 

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 23.01.16 – 07.03.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra kommuneoverlegen 07.03.16 
Miljøfaktorene støy og luftforurensing fra Hallingdalsveien vil kunne gi helsemessige ulemper for 

framtidige beboere på eiendommen. Det forutsettes at de negative påvirkningsfaktorene kan reduseres 

i boliger og på lekeplassen ved utbyggingen av eiendommen.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Støyrapport er utarbeidet av MjøsPlan AS i etterkant, datert 03.03.2016, og 

planbestemmelser er justert for å kunne tilfredsstille kravene. Bestemmelsene som er 

juster/tilføyd er følgende:  

-Fellesbestemmelser: §0.3 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, punkt.4), punkt 1 – Støy  

-Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, punkt.10), punkt 5. 

 

Rådmannens kommentar:  

Merknaden er i hovedsak tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget. 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 10.02.16 

Statens vegvesen har innsigelse til plan på høring og offentlig ettersyn. 

1. Det må følge en støyutredning med planforslaget og nødvendige støytiltak må sikres i 

plankart og i rekkefølgebestemmelser. 

2. Reguleringsbestemmelse om tiltak innenfor byggegrensen må fjernes. 

3. Atkomst til naboeiendommen må vises og sikres i reguleringsplanen. 
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4. Vi krever at planavgrensningen som minimum reduseres til eiendomsgrensen til Statens 

vegvesen og med en avstand på 3,0 m fra etablert gang- og sykkelveg. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Støyutredning er gjennomført i etterkant av offentlig ettersyn av MjøsPlan AS, datert 

03.03.2016, og tilhørende bestemmelser justert/tilføyd:  

 -Fellesbestemmelser: §0.3 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, punkt.4), punkt 1 – Støy  

 

 -Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, punkt.10), punkt 5. 

 

2. Reguleringsbestemmelse om tiltak innenfor byggegrensen er fjernet fra 

planbestemmelsene. 

 

3. Adkomstrettigheter er sikret med bestemmelser (§§2.1 og 2.3). Naboeiendom 148/177 skal 

ha rett på adkomst via f_SKV1 og f_SPA1. 

 

4. Det viste seg at eiendomsgrensene ble matrikkelført kort tid etter at vi foretok uttrekk av 

grunnlagsdata i forbindelse med planarbeidet. Det har derfor ikke blitt oppdaget at 

eiendomsgrensene har blitt oppdatert. Plangrensen er rettet opp i h.h.t. gjeldende 

eiendomsgrenser og byggegrense mot nord er satt minst 3m fra regulert gang- og sykkelvei. 

 

Rådmannens kommentar: 

Støyutredningen som ble gjennomført i forbindelse med Miljøgata ble lagt ved planen til 

1.gangs behandling. Utredningen var imidlertid ikke detaljert nok, og dette har forslagsstiller 

imøtekommet med en ny utredning. Vegvesenet har trukket sin innsigelse på all punkter.  

Naboeiendom gnr/bnr 148/177 er sikret tilkomst i planen. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 07.03.16: 

I forbindelse med offentlig ettersyn har det vært dialog mellom Fylkesmann og kommune 

p.g.a. manglende støyrapport og tilhørende feil i bestemmelsene. Med bakgrunn i dette ble 

det utarbeidet en støyanalyse for planområdet og det ble foretatt nødvendige justeringer i 

planbestemmelsene i etterkant av offentlig ettersyn.  

Fylkesmannen viser med bakgrunn i dette til at den aktuelle tomta er utsatt for trafikkstøy fra 

riksvei 7 og at det er viktig at det gjøres tiltak for å redusere støybelastningen slik at 

gjeldende grenseverdier i støyretningslinje T-1442/2012 blir opprettholdt. De forutsetter at de 

tiltakene som er foreslått i støyanalysen blir fulgt opp i påfølgende byggesak. 

 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kommune og Fylkesmann har hatt dialog vedrørende nødvendige endringer. Støyrapport er 

utarbeidet av MjøsPlan AS i etterkant, datert 03.03.2016, og tilhørende planbestemmelser er 

justert/tilføyd. (se også kommentar til Kommuneoverlegen) 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget. 

 

Buskerud fylkeskommune 05.02.16: 
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Buskerud fylkeskommune ser at deres merknader til varsel om oppstart er imøtekommet og 

har ingen ytterligere merknader til planen. 

 

Forslagsstillers/rådmannens kommentar: 

Ingen. 

 

Innsigelser 

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

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

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

trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan av 0605_44-09 Furuholtet Sokna 

vedtatt 30.08.01 og 0605_44 Sokna Sentrum vedtatt 16.04.1963. Planområdet er i disse 

reguleringsplanene regulert til bolig, grønt og veiformål, samt småindustri. Reguleringsplan 

for Sokna sentrum har delvis innregulert vei og småindustri som ikke lenger anses som 

aktuelt da kommuneplanen har innregulert området til boligformål.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen har en klar føring om vekst i sentrale områder for å sikre en bærekraftig og 

effektiv arealdisponering. Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av 

by og lokalsamfunn. Dette gjennomføres ved å planlegge for 70 prosent av 

befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30 prosent i de prioriterte lokalsamfunna: 

Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ Tyristrand.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

I følge § 1.1.3 skal det i boligområder være minimum 25m2 pr bolig som avsettes til 

lekeplasser, og være støyskjermet. Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med 

en avstand på mindre enn 50 m. Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde 

sitteplasser for voksne.  

 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 
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Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er ikke kjennskap til at det er registrert eller 

observert sårbare eller truede arter innenfor området. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi mindre økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

generell økt belastning på infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vurderinger av høringsuttalelsene i 

saksframlegget. 

 

Samlet vurdering 

Tomta som skal utvikles vil få en høy utnyttelse med åtte leiligheter fordelt på ca. 1 daa, i 

tillegg kommer vei og grøntareal. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA inntil 48 %. Området er 

sentralt, nær service og transportforbindelser, og rådmannen mener boligene vil gi et godt 

supplement til boligtilbudet på Sokna. Området ligger tett inn til RV7 som er utsatt for støv 

og støy. Men lav hastighet og støytiltak kombinert med noe vegetasjon vil kompensere noe 

for dette. I tillegg til grøntareal skal det også etableres lekeareal, som er skjermet for støy, og 

som nærliggende boliger også kan dra nytte av. Rådmannen anbefaler at tiltakshaver 

oppretter dialog med borettslaget for tiltak på vei, og potensiale for å se lekearealet i 

sammenheng med tilgrensende lekeareal.  

 

Tilkomsten vil være via eksisterende reguleringsplan for Furuholtet Sokna vedtatt 30.08.2001 

og vei med navn Furuholtet. Det ble i oppstarten ytret et ønske fra borettslaget v/ Hans-

Jørgen Tangen om å unngå bilatkomst via Furuholtet for å unngå trafikk forbi boligene. 

Rådmannen kommenterte i sak nr. 6/16 at det allikevel ville være mest hensiktsmessig å 

benytte samme atkomst som nabofeltet Furuholtet som allerede er regulert og satt av til 

veiformål. Tilkomst via RV 7 eller via nyetablert gangvei mot vest er ikke ønskelig.  

  

Det har vært et ønske om at balkongene skal vende mot nord/nordøst ut mot miljøgata, slik at 

beboerne kan følge med på livet i gata hvor bl.a. 17-mai toget passerer. Balkongene kan også 

vendes mot den mer solfylte og fredelige siden i sør-vest. Dersom balkongene vendes ut mot 

miljøgata, må disse støyskjermes med innglassing e.l. for å tilfredsstille støykrav. 

 

Planforslaget er godt bearbeidet og i tråd med overordnete planer. Med bakgrunn i 

redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 06.04.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 06.04.16 

4. Planbeskrivelse, datert 11.04.16 

5. ROS-analyse, datert 11.04.16 
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6. Støyutredning, datert 03.03.16 

7. Illustrasjonsplan, datert 01.04.16 

8. Brev fra Statens vegvesen med trekking av innsigelse, datert 22.04.16 

9. Høringsuttalelser 

a. Kommunelegen, datert 07.03.16* 

b. Statens vegvesen, datert 10.02.16 og 22.04.16* 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 07.03.16* 

d. Buskerud Fylkeskommune, datert 05.02.16* 

10.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, datert 18.12.15 

11.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 16.01.16 

12.Planforslaget ved høring og offentlig ettersyn 18.01.16 

13. Kommuneplanen 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder for miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder for areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

 

 



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/2237 22.04.2016 DS BYG 147/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 293/173 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/173 - Killingtjernveien 

 

16/2513 25.04.2016 DS BYG 155/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/159 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 89/159 - Almemoen 69 

 

15/8058 27.04.2016 DS BYG 161/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 51/15 

  

Oppstilling av ny emulsjonsfabrikk Gnr/bnr 51/15 - Follummoveien 50 

 

16/2262 28.04.2016 DS BYG 166/16 R/TEK/N54

 GNR 206/7 

  

Tilbygg Gnr/bnr 206/7 - Bråtenveien 14 

 

16/2880 11.05.2016 DS BYG 186/16 R/TEK/BERLE

 GNR 56/346 

  

Tilbygg - Vinterhage Gnr/bnr 56/346 - Gneisveien 27 

 

16/2853 13.05.2016 DS BYG 195/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 274/401 

Kristian Westlie  

Tilbygg Gnr/bnr 274/401 - Røsslyngveien 17 

 

16/2897 18.05.2016 DS BYG 196/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/172 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 89/172 - Tørrjulfaret 3 

 

16/2808 18.05.2016 DS BYG 197/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 39/8 

  

Opparbeidelse av parkeringsplasser Gnr/bnr 39/8 - Eikliveien 17 

 

16/1842 14.04.2016 DS  130/16 R/TEK/AEMYH GNR 66/4 



Lars Fredrik Stuve  

Bygging av tilbygg på driftsbygning Gnr/bnr 66/4 - Storebråtaveien 23 

 

15/7845 20.04.2016 DS  139/16 R/TEK/N03 GNR 121/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 121/1 - Hadelandsveien 809 

 

16/2273 20.04.2016 DS  141/16 R/TEK/HALA GNR 121/1 

  

Bolig Gnr/bnr 121/1 - Gamleveien 

 

16/1285 22.04.2016 DS  150/16 R/TEK/AEMYH GNR 49/270 

Morten Lobben  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/270 - Veienkollen 3 

 

16/2385 25.04.2016 DS  151/16 R/TEK/BERLE GNR 83/15 

Svein Borg Hansen  

Tilbygg Gnr/bnr 83/15 - Eggehagaveien 44 

 

16/2048 25.04.2016 DS  152/16 R/TEK/MANO GNR 278/216 

  

Driftsbygning Gnr/bnr 278/216 - Vestre Ådal 

 

16/1957 25.04.2016 DS  153/16 R/TEK/MANO GNR 86/274 

John Steinar Høglund  

Påbygg Gnr/bnr 86/274 - Rabbaveien 15 

 

15/10080 25.04.2016 DS  154/16 R/TEK/HALA GNR 268/14 

  

Forespørsel om tiltak Gnr/bnr 268/14 -  Svenskerudveien 101 

 

16/2638 25.04.2016 DS  156/16 R/TEK/MANO GNR 22/79 

Kari Myhre Hellem  

Nytt bygg Gnr/bnr 22/79 - Østbyveien 62 

 

16/2016 26.04.2016 DS  157/16 R/TEK/HALA GNR 251/166 

Arne Jonny Hagen  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 251/166 - Kindsåsveien 

53 

 

16/2637 26.04.2016 DS  158/16 R/TEK/MANO GNR 287/15 

Arne Kristian Granheim  

Nytt bygg - Riving av tilbygg Gnr/bnr 287/15 - Ådalsveien 785 

 

16/1508 26.04.2016 DS  159/16 R/TEK/AEMYH GNR 65/33 

Emund Olsen  

Garasje og påbygg Gnr/bnr 65/33 - Soknedalsveien 144 

 

16/2545 26.04.2016 DS  160/16 R/TEK/BERLE GNR 317/395 

Rune Berg  



Bruksendring Gnr/bnr 317/395 - Gullagata 4 A 

 

16/2143 27.04.2016 DS  162/16 R/TEK/AEMYH GNR 296/7 

Ragnar Jensen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 296/7 - Vestre Ådal 778 

 

16/1574 28.04.2016 DS  163/16 R/TEK/MANO GNR 1/91 

  

Rive gammel hytte og bygge ny hytte Gnr/bnr 1/91 - Røssholmstranda 173 

 

16/2657 28.04.2016 DS  164/16 R/TEK/BERLE GNR 89/248 

Fredrik Bakke  

Åpen terrasse Gnr/bnr 89/248 - Almemoen 43 

 

15/3267 28.04.2016 DS  165/16 R/TEK/MANO GNR 317/251 

  

Oppføring av boligblokk Gnr/bnr 317/251 - Ankersgate 8-10 

 

16/2683 28.04.2016 DS  167/16 R/TEK/BERLE GNR 89/251 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/251 - Almemoen 49 

 

16/2627 29.04.2016 DS  168/16 R/TEK/INGRIS GNR 146/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 146/30 

 

16/2690 29.04.2016 DS  169/16 R/TEK/BERLE GNR 317/142 

Knut Rolid  

Riving av skadd bygning og oppføring av garasje Gnr/bnr 317/142 - Bekkegata 45 

 

16/2455 02.05.2016 DS  170/16 R/TEK/AEMYH GNR 297/100 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 297/100 - Skåpmyrveien 

 

16/2669 02.05.2016 DS  171/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/2 

  

Riving av brent bolig Gnr/bnr 39/2 - Osloveien 134 

 

15/8611 03.05.2016 DS  172/16 R/TEK/HALA GNR 58/66 

Ragnar Moen  

Tilbygg - Støttemur og carport Gnr/bnr 58/66 - Øvre Halsteinrud Terrasse 2 

 

16/2706 03.05.2016 DS  173/16 R/TEK/INGRIS GNR 121/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 121/1 - Hadelandsveien 879 

 

16/2773 03.05.2016 DS  174/16 R/TEK/AEMYH GNR 86/134 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 86/134 - Kortveien 8 

 



16/2771 03.05.2016 DS  175/16 R/TEK/BERLE GNR 89/254 

Marianne Bekkelund  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/254 - Almemoen 

 

16/2686 03.05.2016 DS  176/16 R/TEK/AEMYH GNR 32/23 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 32/23 - Hadelandsveien 251 

 

16/2648 04.05.2016 DS  177/16 R/TEK/AEMYH GNR 42/104 

  

Riving Gnr/bnr 42/104 - Norderhovsveien 4 

 

16/2726 04.05.2016 DS  178/16 R/TEK/BERLE GNR 19/17 

Anita Odda Hansen  

Dispensasjon Gnr/bnr 19/17 - Gamle Stubdalsvei 7 

 

16/2774 04.05.2016 DS  179/16 R/TEK/BERLE GNR 47/30 

Rebecca Fontanilla Alvarez  

Bruksendring Gnr/bnr 47/30 - Tungaveien 

 

16/2182 04.05.2016 DS  180/16 R/TEK/HALA GNR 271/8 

Hurum Graveservice AS  

Stikkledninger i tilknytning til nytt VA - anlegg ved Nymoen - Hen Gnr/bnr 

271/8, 271/33 

 

15/7129 09.05.2016 DS  181/16 R/TEK/HALA GNR 86/432 

  

Oppføring av firemannsbolig  - deling av eiendom Gnr/bnr 86/802 - 

Slettåkerveien 10 B - C - D og E 

 

16/1210 09.05.2016 DS  182/16 R/TEK/AEMYH GNR 255/1 

  

Forhåndskonferanse Gnr/bnr 255/1 - Hollerud gård 

 

16/2821 09.05.2016 DS  183/16 R/TEK/ELIROA GNR 144/67 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/67 - Knuteplassen 31 

 

16/2780 10.05.2016 DS  184/16 R/TEK/AEMYH GNR 300/99 

Ivar og Anne Langaard Jensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 300/99 - Flaskerudsetra 

 

16/2829 11.05.2016 DS  185/16 R/TEK/HALA GNR 244/429 

  

Bruksendring Gnr/bnr 244/429 - Skjærdalen 15 

 

16/2704 11.05.2016 DS  187/16 R/TEK/ELIROA GNR 295/173 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 295/173 - Vikerjell 

 



16/1835 11.05.2016 DS  188/16 R/TEK/HALA GNR 86/197 

Piotr Michalewicz  

Bruksendring Gnr/bnr 86/197 - Rabbaveien 14 

 

15/8235 11.05.2016 DS  189/16 R/TEK/AEMYH GNR 113/12 

  

Dispensasjon fra byggegrense Gnr/bnr 113/12 

 

16/2925 12.05.2016 DS  190/16 R/TEK/AEMYH GNR 3/4 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 3/4 - Frogsmoen 3 

 

16/2650 12.05.2016 DS  191/16 R/TEK/HALA GNR 317/1 

  

Bruksendring - Fasadeendring Gnr/bnr 317/1 - Ullerålsgata 1 

 

16/2910 12.05.2016 DS  192/16 R/TEK/AEMYH GNR 128/20 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 128/20 - Knestanggata 105 

 

16/2875 12.05.2016 DS  193/16 R/TEK/BERLE GNR 56/386 

Uwe Krawinkel  

Frittliggende bygning Gnr/bnr 56/386 - Bålerudveien 70 

 

15/182 19.05.2016 DS  198/16 R/TEK/MANO GNR 258/2 

  

Søknad om tilbygg Gnr/bnr 258/2 - Væleren 

 

16/2376 19.05.2016 DS  199/16 R/TEK/AEMYH GNR 86/588 

Gazmend Rraci  

Tilbygg Gnr/bnr 86/588 - Storløkkaveien 17 B 

 

16/3148 23.05.2016 DS  202/16 R/TEK/HALA GNR 87/509 

Mesterbygg Ringerike AS  

Bruksendring bolig 87/509- Sagaveien 27 
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Ringerike kommune - gnr 50/15 - Glederudveien - klage søknad om 
oppføring av to seksmannsboliger og garasjeanlegg

VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 1. 
desember 2015. 

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

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 19. februar 2016. 

Sakens bakgrunn
Saken gjelder oppføring av to seksmannsboliger på eiendommen gbnr, 50/15. 

Ringerike kommune innvilget søknaden i vedtak av 1. desember 2015. 

Vedtaket er påklaget av advokat Haakon L. Haaland på vegne av Gunn Trine Hesjevik i brev 
av 22. desember 2015. 

I klagen anføres at det godkjente tiltaket vil innebære betydelig ulempe for bakenforliggende 
bebyggelse i form av forringelse av sol, lys og utsiktsforhold. Det bes om at kommunen 
benytter hjemmelen i plan- og bygningsloven § 29-4 til å angi annen plassering. Det vises 
også til at det fremgår av reguleringsplanen at bebyggelsens plassering kan justeres med +/- 2 
meter i forhold til angitte byggegrense. Det bes også om at høydeplasseringen endres slik at 
bygget graves ned i terrenget. Klager skriver videre at kommunens vurdering av spørsmålet 
knyttet til plassering er mangelfull da det ikke er konkret vurdert hvordan ulempene eventuelt 
kan minimeres ved en annen plassering. 

Klager hevder også at de privatrettslige forhold som er en forutsetning for å ta bygget i bruk 
ikke er klarlagt. Dette ettersom reguleringsplanen stiller krav til at gang- og sykkelvei skal 
være opparbeidet før boliger innenfor planområdet kan tas i bruk, og tiltakshaver er ikke eier 
til denne veien. 

Klagen ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15. februar 2016, som 
ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.
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Fylkesmannen har mottatt ytterligere kommentarer til klagen datert 31. mars 2016. Her 
presiseres at også flere har hatt innsigelser til tiltaket, og formann i Glederud grendelag har 
samtykket i brevet. Her påpekes det at boligen nærmest jernbanen vil legges 1,4 meter over 
eksisterende nivå, og at dette ikke er i samsvar med planbeskrivelsen som hvor det står at det 
planlegges i liten grad å endre topografien i området. Klager er også usikker på om de utførte 
solstudier er riktig, og skriver at de har satt opp lekter som viser at deler av boligene vil miste 
all sol i mellom seks og åtte måneder. Klager skriver videre at de nye boligene vil medføre 
fullt innsyn, og da de ligger høyt i terrenget er det ikke mulig å skjerme seg. 

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

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

Klagerett og klagefrist
Klager er part i saken. Klager har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven 
§ 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Gamle Follum skole, vedtatt 
av kommunestyre 13. desember 2012, er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 

Bebyggelsens plassering er angitt med byggelinje på plankartet, og er omtalt i § 2.4: 

«Plassering av nye bygninger er angitt med byggelinje som viser omriss av planlagt 
bebyggelse. For å gi planen nødvendig fleksibilitet kan omriss av planlagt bebyggelse 
justeres med +/- 2 m. Byggegrense mot jernbanen er 17 meter, og er vist på 
plankartet.»

Vurdering av klagers anførsler

Vurdering av alternativ plassering
Plan- og bygningsloven § 29-4 innebærer at byggverkets plassering skal godkjennes av 
kommunen. Muligheten til å anvise alternativ plassering foreligger dersom plasseringen ikke 
allerede er regulert. Her er plasseringen i stor grad fastsatt i reguleringsplan. Planens § 2.4. 
åpner for en viss fleksibilitet, og heller ikke høydeplasseringen er konkret regulert. Vurdering 
etter § 29-4 kan derfor til en viss grad være aktuell. 

Det følger av rundskriv H-8/15 at plan- og bygningsloven forutsettes praktisert slik at 
tiltakshavers ønske imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med 
avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe 
for f.eks. naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø. Det er kun i tilfeller der det 
objektivt sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommer eller omkringliggende 
miljø at kommunen kan utøve «kan»-skjønnet etter plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd. 
I praksis skal det mye til for at naboer i tettbygd strøk blir hørt med protest eller klage over 
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tap av utsikt eller reduksjon av solforhold. Dette er forhold som vil være påregnelig i 
boligfelt, og særlig i forbindelse med kommunal fortettingspolitikk. Avveiningen etter § 29-4 
blir først aktuell dersom tiltaket innebærer en kvalifisert ulempe for nabo. 

Vurderingen etter § 29-4 er del av det frie skjønn, og det følger av forvaltningsloven § 34 at 
Fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det 
frie skjønn. 

Kommunen har i samsvar med § 29-4 foretatt en interesseavveining hvor tiltakshavers ønske 
om plassering vurderes opp mot ulempene plasseringen vil medføre for nabo. Kommunen har 
både vurdert forholdet til endret høydeplassering (1 meter lavere) og plassering 1 meter lenger 
fra grensen. 

Når det gjelder forholdet til lys for naboen viser Ringerike kommune til at det er foretatt 
solstudier som viser at ved vår-/høstjevndøgn kl. 12:00 vil det bli kastet en skygge nær 
husveggen til klager, de omkringliggende eiendommene vil ha en skygge inn på eiendommen. 
Dersom plasseringen endres vil skyggen kastes lenger fra veggen, og nabos uteplass vil ha sol 
en større del av året. Kl. 12:00 ved sommersolverv så vil det ifølge utførte solstudier så vidt 
bli kastet en skygge inn på klagers eiendom. Seksmannsboligene, selv med den godkjente 
plasseringen, vil derfor påvirke solforholdene kun deler av året. Kommunen påpeker også at 
lysforhold også påvirkes av vegetasjon og dagens bebyggelse. 

Når det gjelder forholdet til innsyn skriver kommunen at seksmannsboligenes uteområder er 
vendt mot syd, og at bruken av området mot klager vil være av kortvarig karakter. 
Kommunen har derfor vurdert at bygningene i mer beskjeden grad vil medføre innsyn. 
Rekkehuset ligger med en minsteavstand på 11,2 meter og ca. 1 meter lavere enn den 
godkjente seksmannsboligen. Det er naturlig at det vil bli innsyn til rekkehuset her. Dette ville 
kunne vært noe avhjulpet ved at seksmannsboligene var plassert på samme nivå som 
rekkehuset, slik at innsyn var gjensidig. Fylkesmannen anser ikke innsynet for å være utover 
hva som er påregnelig i et boligfelt. 

Ulempene for tiltakshaver vil være at man ved å flytte boligen mister 1 meter av uteplassen 
for leiligheten mot vest. Dersom boligene legges lavere vil dette kunne medføre problemer i 
forhold til overvann og muligheten for tilgjengelig adkomst til leilighetene. Dette vil også 
medføre at masser ikke kan gjenbrukes. Leiligheten mot vest vil da også få en støttemur på 2 
meter inn mot sitt uteoppholdsareal. 

Kommunen har konkludert på denne måten: 

«Rådmannen har vurdert relevante forhold knyttet til terreng, plassering av bygning, 
lys, utsikt, sol/skygge, og klagens innhold. Utifra disse vurderingene er det vanskelig å 
se at ulempene er å regne som betydelige og at de skulle være annerledes enn 
reguleringsplanens intensjon. At det kan oppleves som ulempe for klager Hejsevik og 
eksisterende bebyggelse er ikke å komme fra. Men fra rådmannens hold er det 
vanskelig å kunne argumenter at ulempene er så betydelige at de skal tillegges 
avgjørende vekt i spørsmålet om plassering og høydeplassering av 
seksmannsboligene.»

Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering og kan ikke se det er grunnlag for å overprøve 
disse. 



Side 4 av 4

Klagers anførsel om mangelfull vurdering
Plasseringens betydning er godt belyst av søker før tillatelsen. Kommunen har også omtalt 
dette i forbindelse med sin behandling av saken. Plasseringen er også grundig belyst ved 
kommunens klagesaksbehandling, så forholdet er dermed uansett rettet i denne forbindelse.  

Privatrettslige forhold
Plan- og bygningsloven § 21-6 angir hvilken betydning privatrettslige forhold har for 
vurderingen etter plan- og bygningsloven: 

«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som 
åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige 
rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises.»

Det er her rekkefølgekrav om at offentlig gang og sykkelvei o_SGS skal opparbeides før 
brukstillatelse kan gis. Her står grendelaget som eier av grunnen gang- og sykkelvei skal 
anlegges på, og det foreligger derfor anførsel om at det privatrettslige av den grunn ikke er i 
orden. Søknaden gjelder her to seksmannsboliger, og eierforholdet til gang og sykkelvei vil 
ikke direkte berøre denne søknaden. Rekkefølgekravet gjelder også selve opparbeidelsen. 
Arealet er her regulert til offentlig formål og man bør derfor kunne forutsette at kommunen 
enten har rettigheter til området eller erverver dette. Fylkesmannen kan derfor ikke se at det 
ikke er slik usikkerhet i forhold til det privatrettslige slik at søknaden skal avvises med 
grunnlag i § 21-6. 

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

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

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
fagsjef

Linda Boldvik

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Gunn Trine Hesjevik Glederudveien 45 1317 Hønefoss
Vårdal Arkitekter AS Åslyveien 19 3170 Sem
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Pb. 294 Bragernes 3001 Drammen



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/2237 22.04.2016 DS BYG 147/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 293/173 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/173 - Killingtjernveien 

 

16/2513 25.04.2016 DS BYG 155/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/159 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 89/159 - Almemoen 69 

 

15/8058 27.04.2016 DS BYG 161/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 51/15 

  

Oppstilling av ny emulsjonsfabrikk Gnr/bnr 51/15 - Follummoveien 50 

 

16/2262 28.04.2016 DS BYG 166/16 R/TEK/N54

 GNR 206/7 

  

Tilbygg Gnr/bnr 206/7 - Bråtenveien 14 

 

16/2880 11.05.2016 DS BYG 186/16 R/TEK/BERLE

 GNR 56/346 

  

Tilbygg - Vinterhage Gnr/bnr 56/346 - Gneisveien 27 

 

16/2853 13.05.2016 DS BYG 195/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 274/401 

Kristian Westlie  

Tilbygg Gnr/bnr 274/401 - Røsslyngveien 17 

 

16/2897 18.05.2016 DS BYG 196/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/172 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 89/172 - Tørrjulfaret 3 

 

16/2808 18.05.2016 DS BYG 197/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 39/8 

  

Opparbeidelse av parkeringsplasser Gnr/bnr 39/8 - Eikliveien 17 

 

16/1842 14.04.2016 DS  130/16 R/TEK/AEMYH GNR 66/4 



Lars Fredrik Stuve  

Bygging av tilbygg på driftsbygning Gnr/bnr 66/4 - Storebråtaveien 23 

 

15/7845 20.04.2016 DS  139/16 R/TEK/N03 GNR 121/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 121/1 - Hadelandsveien 809 

 

16/2273 20.04.2016 DS  141/16 R/TEK/HALA GNR 121/1 

  

Bolig Gnr/bnr 121/1 - Gamleveien 

 

16/1285 22.04.2016 DS  150/16 R/TEK/AEMYH GNR 49/270 

Morten Lobben  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/270 - Veienkollen 3 

 

16/2385 25.04.2016 DS  151/16 R/TEK/BERLE GNR 83/15 

Svein Borg Hansen  

Tilbygg Gnr/bnr 83/15 - Eggehagaveien 44 

 

16/2048 25.04.2016 DS  152/16 R/TEK/MANO GNR 278/216 

  

Driftsbygning Gnr/bnr 278/216 - Vestre Ådal 

 

16/1957 25.04.2016 DS  153/16 R/TEK/MANO GNR 86/274 

John Steinar Høglund  

Påbygg Gnr/bnr 86/274 - Rabbaveien 15 

 

15/10080 25.04.2016 DS  154/16 R/TEK/HALA GNR 268/14 

  

Forespørsel om tiltak Gnr/bnr 268/14 -  Svenskerudveien 101 

 

16/2638 25.04.2016 DS  156/16 R/TEK/MANO GNR 22/79 

Kari Myhre Hellem  

Nytt bygg Gnr/bnr 22/79 - Østbyveien 62 

 

16/2016 26.04.2016 DS  157/16 R/TEK/HALA GNR 251/166 

Arne Jonny Hagen  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 251/166 - Kindsåsveien 

53 

 

16/2637 26.04.2016 DS  158/16 R/TEK/MANO GNR 287/15 

Arne Kristian Granheim  

Nytt bygg - Riving av tilbygg Gnr/bnr 287/15 - Ådalsveien 785 

 

16/1508 26.04.2016 DS  159/16 R/TEK/AEMYH GNR 65/33 

Emund Olsen  

Garasje og påbygg Gnr/bnr 65/33 - Soknedalsveien 144 

 

16/2545 26.04.2016 DS  160/16 R/TEK/BERLE GNR 317/395 

Rune Berg  



Bruksendring Gnr/bnr 317/395 - Gullagata 4 A 

 

16/2143 27.04.2016 DS  162/16 R/TEK/AEMYH GNR 296/7 

Ragnar Jensen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 296/7 - Vestre Ådal 778 

 

16/1574 28.04.2016 DS  163/16 R/TEK/MANO GNR 1/91 

  

Rive gammel hytte og bygge ny hytte Gnr/bnr 1/91 - Røssholmstranda 173 

 

16/2657 28.04.2016 DS  164/16 R/TEK/BERLE GNR 89/248 

Fredrik Bakke  

Åpen terrasse Gnr/bnr 89/248 - Almemoen 43 

 

15/3267 28.04.2016 DS  165/16 R/TEK/MANO GNR 317/251 

  

Oppføring av boligblokk Gnr/bnr 317/251 - Ankersgate 8-10 

 

16/2683 28.04.2016 DS  167/16 R/TEK/BERLE GNR 89/251 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/251 - Almemoen 49 

 

16/2627 29.04.2016 DS  168/16 R/TEK/INGRIS GNR 146/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 146/30 

 

16/2690 29.04.2016 DS  169/16 R/TEK/BERLE GNR 317/142 

Knut Rolid  

Riving av skadd bygning og oppføring av garasje Gnr/bnr 317/142 - Bekkegata 45 

 

16/2455 02.05.2016 DS  170/16 R/TEK/AEMYH GNR 297/100 

  

Bygging av fritidsbolig Gnr/bnr 297/100 - Skåpmyrveien 

 

16/2669 02.05.2016 DS  171/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/2 

  

Riving av brent bolig Gnr/bnr 39/2 - Osloveien 134 

 

15/8611 03.05.2016 DS  172/16 R/TEK/HALA GNR 58/66 

Ragnar Moen  

Tilbygg - Støttemur og carport Gnr/bnr 58/66 - Øvre Halsteinrud Terrasse 2 

 

16/2706 03.05.2016 DS  173/16 R/TEK/INGRIS GNR 121/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 121/1 - Hadelandsveien 879 

 

16/2773 03.05.2016 DS  174/16 R/TEK/AEMYH GNR 86/134 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 86/134 - Kortveien 8 

 



16/2771 03.05.2016 DS  175/16 R/TEK/BERLE GNR 89/254 

Marianne Bekkelund  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/254 - Almemoen 

 

16/2686 03.05.2016 DS  176/16 R/TEK/AEMYH GNR 32/23 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 32/23 - Hadelandsveien 251 

 

16/2648 04.05.2016 DS  177/16 R/TEK/AEMYH GNR 42/104 

  

Riving Gnr/bnr 42/104 - Norderhovsveien 4 

 

16/2726 04.05.2016 DS  178/16 R/TEK/BERLE GNR 19/17 

Anita Odda Hansen  

Dispensasjon Gnr/bnr 19/17 - Gamle Stubdalsvei 7 

 

16/2774 04.05.2016 DS  179/16 R/TEK/BERLE GNR 47/30 

Rebecca Fontanilla Alvarez  

Bruksendring Gnr/bnr 47/30 - Tungaveien 

 

16/2182 04.05.2016 DS  180/16 R/TEK/HALA GNR 271/8 

Hurum Graveservice AS  

Stikkledninger i tilknytning til nytt VA - anlegg ved Nymoen - Hen Gnr/bnr 

271/8, 271/33 

 

15/7129 09.05.2016 DS  181/16 R/TEK/HALA GNR 86/432 

  

Oppføring av firemannsbolig  - deling av eiendom Gnr/bnr 86/802 - 

Slettåkerveien 10 B - C - D og E 

 

16/1210 09.05.2016 DS  182/16 R/TEK/AEMYH GNR 255/1 

  

Forhåndskonferanse Gnr/bnr 255/1 - Hollerud gård 

 

16/2821 09.05.2016 DS  183/16 R/TEK/ELIROA GNR 144/67 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/67 - Knuteplassen 31 

 

16/2780 10.05.2016 DS  184/16 R/TEK/AEMYH GNR 300/99 

Ivar og Anne Langaard Jensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 300/99 - Flaskerudsetra 

 

16/2829 11.05.2016 DS  185/16 R/TEK/HALA GNR 244/429 

  

Bruksendring Gnr/bnr 244/429 - Skjærdalen 15 

 

16/2704 11.05.2016 DS  187/16 R/TEK/ELIROA GNR 295/173 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 295/173 - Vikerjell 

 



16/1835 11.05.2016 DS  188/16 R/TEK/HALA GNR 86/197 

Piotr Michalewicz  

Bruksendring Gnr/bnr 86/197 - Rabbaveien 14 

 

15/8235 11.05.2016 DS  189/16 R/TEK/AEMYH GNR 113/12 

  

Dispensasjon fra byggegrense Gnr/bnr 113/12 

 

16/2925 12.05.2016 DS  190/16 R/TEK/AEMYH GNR 3/4 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 3/4 - Frogsmoen 3 

 

16/2650 12.05.2016 DS  191/16 R/TEK/HALA GNR 317/1 

  

Bruksendring - Fasadeendring Gnr/bnr 317/1 - Ullerålsgata 1 

 

16/2910 12.05.2016 DS  192/16 R/TEK/AEMYH GNR 128/20 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 128/20 - Knestanggata 105 

 

16/2875 12.05.2016 DS  193/16 R/TEK/BERLE GNR 56/386 

Uwe Krawinkel  

Frittliggende bygning Gnr/bnr 56/386 - Bålerudveien 70 

 

15/182 19.05.2016 DS  198/16 R/TEK/MANO GNR 258/2 

  

Søknad om tilbygg Gnr/bnr 258/2 - Væleren 

 

16/2376 19.05.2016 DS  199/16 R/TEK/AEMYH GNR 86/588 

Gazmend Rraci  

Tilbygg Gnr/bnr 86/588 - Storløkkaveien 17 B 

 

16/3148 23.05.2016 DS  202/16 R/TEK/HALA GNR 87/509 

Mesterbygg Ringerike AS  

Bruksendring bolig 87/509- Sagaveien 27 
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3502  Hønefoss

Ringerike kommune - gnr 50/15 - Glederudveien - klage søknad om 
oppføring av to seksmannsboliger og garasjeanlegg

VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 1. 
desember 2015. 

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

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 19. februar 2016. 

Sakens bakgrunn
Saken gjelder oppføring av to seksmannsboliger på eiendommen gbnr, 50/15. 

Ringerike kommune innvilget søknaden i vedtak av 1. desember 2015. 

Vedtaket er påklaget av advokat Haakon L. Haaland på vegne av Gunn Trine Hesjevik i brev 
av 22. desember 2015. 

I klagen anføres at det godkjente tiltaket vil innebære betydelig ulempe for bakenforliggende 
bebyggelse i form av forringelse av sol, lys og utsiktsforhold. Det bes om at kommunen 
benytter hjemmelen i plan- og bygningsloven § 29-4 til å angi annen plassering. Det vises 
også til at det fremgår av reguleringsplanen at bebyggelsens plassering kan justeres med +/- 2 
meter i forhold til angitte byggegrense. Det bes også om at høydeplasseringen endres slik at 
bygget graves ned i terrenget. Klager skriver videre at kommunens vurdering av spørsmålet 
knyttet til plassering er mangelfull da det ikke er konkret vurdert hvordan ulempene eventuelt 
kan minimeres ved en annen plassering. 

Klager hevder også at de privatrettslige forhold som er en forutsetning for å ta bygget i bruk 
ikke er klarlagt. Dette ettersom reguleringsplanen stiller krav til at gang- og sykkelvei skal 
være opparbeidet før boliger innenfor planområdet kan tas i bruk, og tiltakshaver er ikke eier 
til denne veien. 

Klagen ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15. februar 2016, som 
ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.
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Fylkesmannen har mottatt ytterligere kommentarer til klagen datert 31. mars 2016. Her 
presiseres at også flere har hatt innsigelser til tiltaket, og formann i Glederud grendelag har 
samtykket i brevet. Her påpekes det at boligen nærmest jernbanen vil legges 1,4 meter over 
eksisterende nivå, og at dette ikke er i samsvar med planbeskrivelsen som hvor det står at det 
planlegges i liten grad å endre topografien i området. Klager er også usikker på om de utførte 
solstudier er riktig, og skriver at de har satt opp lekter som viser at deler av boligene vil miste 
all sol i mellom seks og åtte måneder. Klager skriver videre at de nye boligene vil medføre 
fullt innsyn, og da de ligger høyt i terrenget er det ikke mulig å skjerme seg. 

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

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

Klagerett og klagefrist
Klager er part i saken. Klager har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven 
§ 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Gamle Follum skole, vedtatt 
av kommunestyre 13. desember 2012, er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 

Bebyggelsens plassering er angitt med byggelinje på plankartet, og er omtalt i § 2.4: 

«Plassering av nye bygninger er angitt med byggelinje som viser omriss av planlagt 
bebyggelse. For å gi planen nødvendig fleksibilitet kan omriss av planlagt bebyggelse 
justeres med +/- 2 m. Byggegrense mot jernbanen er 17 meter, og er vist på 
plankartet.»

Vurdering av klagers anførsler

Vurdering av alternativ plassering
Plan- og bygningsloven § 29-4 innebærer at byggverkets plassering skal godkjennes av 
kommunen. Muligheten til å anvise alternativ plassering foreligger dersom plasseringen ikke 
allerede er regulert. Her er plasseringen i stor grad fastsatt i reguleringsplan. Planens § 2.4. 
åpner for en viss fleksibilitet, og heller ikke høydeplasseringen er konkret regulert. Vurdering 
etter § 29-4 kan derfor til en viss grad være aktuell. 

Det følger av rundskriv H-8/15 at plan- og bygningsloven forutsettes praktisert slik at 
tiltakshavers ønske imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med 
avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe 
for f.eks. naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø. Det er kun i tilfeller der det 
objektivt sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommer eller omkringliggende 
miljø at kommunen kan utøve «kan»-skjønnet etter plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd. 
I praksis skal det mye til for at naboer i tettbygd strøk blir hørt med protest eller klage over 
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tap av utsikt eller reduksjon av solforhold. Dette er forhold som vil være påregnelig i 
boligfelt, og særlig i forbindelse med kommunal fortettingspolitikk. Avveiningen etter § 29-4 
blir først aktuell dersom tiltaket innebærer en kvalifisert ulempe for nabo. 

Vurderingen etter § 29-4 er del av det frie skjønn, og det følger av forvaltningsloven § 34 at 
Fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det 
frie skjønn. 

Kommunen har i samsvar med § 29-4 foretatt en interesseavveining hvor tiltakshavers ønske 
om plassering vurderes opp mot ulempene plasseringen vil medføre for nabo. Kommunen har 
både vurdert forholdet til endret høydeplassering (1 meter lavere) og plassering 1 meter lenger 
fra grensen. 

Når det gjelder forholdet til lys for naboen viser Ringerike kommune til at det er foretatt 
solstudier som viser at ved vår-/høstjevndøgn kl. 12:00 vil det bli kastet en skygge nær 
husveggen til klager, de omkringliggende eiendommene vil ha en skygge inn på eiendommen. 
Dersom plasseringen endres vil skyggen kastes lenger fra veggen, og nabos uteplass vil ha sol 
en større del av året. Kl. 12:00 ved sommersolverv så vil det ifølge utførte solstudier så vidt 
bli kastet en skygge inn på klagers eiendom. Seksmannsboligene, selv med den godkjente 
plasseringen, vil derfor påvirke solforholdene kun deler av året. Kommunen påpeker også at 
lysforhold også påvirkes av vegetasjon og dagens bebyggelse. 

Når det gjelder forholdet til innsyn skriver kommunen at seksmannsboligenes uteområder er 
vendt mot syd, og at bruken av området mot klager vil være av kortvarig karakter. 
Kommunen har derfor vurdert at bygningene i mer beskjeden grad vil medføre innsyn. 
Rekkehuset ligger med en minsteavstand på 11,2 meter og ca. 1 meter lavere enn den 
godkjente seksmannsboligen. Det er naturlig at det vil bli innsyn til rekkehuset her. Dette ville 
kunne vært noe avhjulpet ved at seksmannsboligene var plassert på samme nivå som 
rekkehuset, slik at innsyn var gjensidig. Fylkesmannen anser ikke innsynet for å være utover 
hva som er påregnelig i et boligfelt. 

Ulempene for tiltakshaver vil være at man ved å flytte boligen mister 1 meter av uteplassen 
for leiligheten mot vest. Dersom boligene legges lavere vil dette kunne medføre problemer i 
forhold til overvann og muligheten for tilgjengelig adkomst til leilighetene. Dette vil også 
medføre at masser ikke kan gjenbrukes. Leiligheten mot vest vil da også få en støttemur på 2 
meter inn mot sitt uteoppholdsareal. 

Kommunen har konkludert på denne måten: 

«Rådmannen har vurdert relevante forhold knyttet til terreng, plassering av bygning, 
lys, utsikt, sol/skygge, og klagens innhold. Utifra disse vurderingene er det vanskelig å 
se at ulempene er å regne som betydelige og at de skulle være annerledes enn 
reguleringsplanens intensjon. At det kan oppleves som ulempe for klager Hejsevik og 
eksisterende bebyggelse er ikke å komme fra. Men fra rådmannens hold er det 
vanskelig å kunne argumenter at ulempene er så betydelige at de skal tillegges 
avgjørende vekt i spørsmålet om plassering og høydeplassering av 
seksmannsboligene.»

Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering og kan ikke se det er grunnlag for å overprøve 
disse. 
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Klagers anførsel om mangelfull vurdering
Plasseringens betydning er godt belyst av søker før tillatelsen. Kommunen har også omtalt 
dette i forbindelse med sin behandling av saken. Plasseringen er også grundig belyst ved 
kommunens klagesaksbehandling, så forholdet er dermed uansett rettet i denne forbindelse.  

Privatrettslige forhold
Plan- og bygningsloven § 21-6 angir hvilken betydning privatrettslige forhold har for 
vurderingen etter plan- og bygningsloven: 

«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som 
åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige 
rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises.»

Det er her rekkefølgekrav om at offentlig gang og sykkelvei o_SGS skal opparbeides før 
brukstillatelse kan gis. Her står grendelaget som eier av grunnen gang- og sykkelvei skal 
anlegges på, og det foreligger derfor anførsel om at det privatrettslige av den grunn ikke er i 
orden. Søknaden gjelder her to seksmannsboliger, og eierforholdet til gang og sykkelvei vil 
ikke direkte berøre denne søknaden. Rekkefølgekravet gjelder også selve opparbeidelsen. 
Arealet er her regulert til offentlig formål og man bør derfor kunne forutsette at kommunen 
enten har rettigheter til området eller erverver dette. Fylkesmannen kan derfor ikke se at det 
ikke er slik usikkerhet i forhold til det privatrettslige slik at søknaden skal avvises med 
grunnlag i § 21-6. 

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

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

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
fagsjef

Linda Boldvik

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Gunn Trine Hesjevik Glederudveien 45 1317 Hønefoss
Vårdal Arkitekter AS Åslyveien 19 3170 Sem
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Pb. 294 Bragernes 3001 Drammen
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Arkivsaksnr.: 16/3076-2   Arkiv: K01 &18  

 

Søknad om motorferdsel i utmark- vedlikehold av hytte Nes i 

Ådal  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Det gis dispensasjon fra Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 6, med følgende forutsetninger: 

1. Kjøringen skal følge eksisterende traseer(traktor-/driftsveier) og bæresterke områder 

i størst mulig grad. 

2. Kjøringen skal foregå på dagtid i ukedager (mandag – fredag) 

3. Det skal føres kjørebok. 

4. Det forutsettes at det blir gitt tillatelse fra Fylkesmannen for transport inn i Selsjøen 

naturreservat. 

5. Det forutsettes at grunneiers samtykke foreligger. 

6. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette en mer spesifikk tidsbegrensning av 

tillatelsen ut fra nærmere kartlegging av søkers antatte behov.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Anders vik søker om å benytte en ATV med belter for å frakte materialer og utstyr for 

vedlikehold av hytte som ligger innenfor grensene til Selsjøen naturreservat nordøst for Nes 

i Ådal. Kommunen kan bare gi dispensasjon fra motorferdselforbudet frem til 

naturreservatsgrensen. Fylkesmannen kan gi dispensasjon innenfor reservatet. Rådmannen 

anser ikke omsøkt ferdsel til å gi uforholdsmessig ulemper for natur og miljø, og anbefaler 

derfor at dispensasjon gis. Det er noe usikkert hvor mange turer som trengs.  

 

Beskrivelse av saken 

Anders Vik ønsker å gjøre vedlikeholdsarbeider på sin hytte som ligger innenfor Selsjøen 

naturreservat. I Forskrift om Selsjøen naturreservat § 4, pkt f, gis det anledning til å gjøre 

vedlikehold av bygninger innenfor reservatet.  

På dispensasjonssøknaden ble det først søkt om ferdsel med snøscooter til annen hytte også, 

men dette er nå frafalt. 



Det går ingen veier inn til hytta, så materialer og utstyr må fraktes inn ved hjelp av 

terrenggående kjøretøy. Akkurat når kjøringen vil skje, er noe usikkert, da dette må tilpasses 

håndverkers timeplan. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven med forskrifter. Bestemmelser 

for Selsjøen naturreservat finnes i Forskrift for Selsjøen naturreservat(FOR-2013-01-25-

100). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I tilsvarende saker har det blitt gitt dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark, for å 

frakte materialer og utstyr på en rasjonell måte, på gitte vilkår. 

 

Alternative løsninger 

Et alternativt vedtak kan være: Det gis ikke dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark i 

denne saken. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at omsøkt kjøring kan tillates. Man kan se for seg at 

transport kan skje ved hjelp av helikopter, men det er svært kostnadskrevende, da man må 

forvente at det vil dreie seg om en del turer gjennom sommeren.  

ATV med belter anses å være en nokså skånsom måte å frakte materialer på, da det blir et 

relativt lavt marktrykk ved slik kjøring. Når man i tillegg bruker eksisterende traseer i størst 

mulig grad, vurderes det til at omsøkt kjøring ikke vil gi unødvendig mye belastning på 

natur og miljø. Rådmannen anbefaler derfor at en tidsbegrenset dispensasjon gis. 

 

Vedlegg 

1. Søknad og e-poster 

2. Kart 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

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

 



















SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1086-5   Arkiv: Q80  

 

Trafikksikringstiltak - stenging av Norderhovsgata og deler av 

Kong Rings gate  

Oppfølging av vedtak i Buskerud Fylkeskommune 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kong rings gate skiltes med gågate mellom Storgata og Norderhovsgata. Det nyttes 

underskilt Kjøring tillates til eiendommen Storgata 7 for å sikre atkomst til 

eiendommer med atkomst langs Kong Rings gate. 

 

2. Ringerike kommune anbefaler at tidsrommet for prøveordningen settes til 6mnd med 

påfølgende evaluering og forutsetter vedtak om forlenging av prøveordningen innen 

9mnd etter igangsetting dersom ikke ordningen avvikles etter endt prøveperiode. 

 

3. Handicapplasser i Kong Rings gate flyttes til Storgata. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Buskerud Fylkeskommune har vedtatt stenging for ordinær biltrafikk i Norderhovsgate langs 

Kuben kjøpesenter. Stengingen er i første omgang tenkt som en prøveordning. Følgende 

vedtak ble fattet i Fylkeskommunen:  

"Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata for biltrafikk med 

skilt 548 «Gågate». Det gjøres unntak for post, renovasjon og taxi som kan kjøre inn mot 

Kong Rings gate." 

Ringerike kommune må med bakgrunn i vedtaket vurdere behovet for omskilting av 

tilstøtende kommunale gate, Kong Rings gate. Øverste del av denne vil som følge av 

vedtaket bli en blindvei. Det er ikke tilrettelagt for å snu i gata. 

Det anses at tidligere forslag til skilting som gågate gir best tilpasning til stengingen av 

fylkesvegen. 

 

 

Beskrivelse av saken 



Statens vegvesen kontaktet i fjor høst kommunen for et møte/befaring for vurdering av 

forslag om stenging av Norderhovs gate. 

Norderhovsgate er fylkesveg og SVV er vedtaksmyndighet for skilting. I slike saker er 

politiet eneste lovpålagte høringsinstans, Ettersom tiltaket ble ansett å få konsekvenser for 

kommunale veier ble også kommunen involvert som høringspart i saken. Som følge av 

stengingen ble det ansett fornuftig å endre skiltingen også i øverste del av Kong Rings gate 

da denne som følge av stengingen av Norderhovsgata ville bli en blindvei uten tilrettelagte 

muligheter for å snu.  

Det ble under befaringen og påfølgende møte konkludert med at skilting til gågate ville gi 

best effekt uten at det ble nødvendig å gjennomføre fysiske tiltak for å avvise trafikken. 

Dette var vesentlig i forhold til at tiltaket skal være en prøveordning og dermed bør være 

reversibel. 

Det ble også konkludert med at stenging av øverste del av Kong Rings gate var fornuftig ut i 

fra at den ikke lenger vil ha en trafikkfunksjon og at det ikke er tilrettelagt for å snu kjøretøy 

i gata. Rygging i forbindelse med snuing anses svært uheldig i området foran Kuben da det 

er mye fotgjengere i området. En slik løsning ville virke mot tiltakets mål om å trygge 

forholdene for myke trafikanter. 

Forslaget om stenging vil ha noe betydning for tilgjengeligheten til flere av eiendommene 

langs Norderhovsgata og Kong rings gate. Eiendommene vil beholde eksisterende atkomst 

og kjøring til eiendomene tillates gjenno underskilting, men trafikken forbi eiendommene vil 

reduseres noe som kan virke negativt f.eks for næringer/parkering som baserer seg på drop-

in.  

Flere av gårdeierne stilte seg svært kritiske til forslaget, noe som skapte en del publisitet 

rundt saken. Det ble avholdt informasjonsmøte med berørte parter 03.02.2016 på Comfort 

Hotel Ringerike for å sikre rett informasjon og avklare konsekvenser. Næringslivet og 

berørte grunneiere fremhevet tilgjengelighet som det viktigste temaet og fryktet næringslivet 

kunne bli skadelidende som følge av begrensinger i kjøremuligheter. Adkomst for eldre til 

Filadelfia og behov for buss for tog ble også fremhevet på møtet. På bakgrunn av møtet ble 

det gjort endringer ved at "buss for tog" og kjøring til Norderhovsgate 11 for post, Taxi og 

renovasjon ble tatt inn i forslaget. 

 

Juridiske forhold  

Statens vegvesen fatter vedtak om skilting på fylkesveg. Det er ikke klagerett på slikt 

vedtak. Kommunen kan bestemme skilting på kommunale veier, men SVV, politiet og 

utrykningsetatene er høringsparter. SVV kan fatte skiltvedtak for kommunale gater der 

kommunen ønsker dette. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Ringerike kommune har i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning den 7.mars 

2016 – etter anmodning fra ordføreren - behandlet kommunens administrative 

høringsuttalelse politisk. Vedtaket lyder: "Ringerike kommune anbefaler at det i 

Norderhovsgata gjøres trafikksikkerhetstiltak i krysset Norderhovsgata/Kong Ringsgate. 

Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere om alternativ med rekkverk foran Kubens 

inngang, opparbeidelse av gangfelt på hver side av nåværende opphøyet kjørefelt samt 

skilting med «Stopp forbudt» i tilstrekkelig lengde for å sikre oversikt for alle 

trafikantgrupper gir tilfredsstillende sikring av myke trafikanter." 

Statens vegvesen har vurdert anbefalingen fra Ringerike kommune, men de er fortsatt av den 

oppfatning at en stenging av fv.169, Norderhovsgata for biltrafikk vil være den mest 



trafikksikre løsningen for alle myke trafikanter som ferdes der. Etter Vegvesenets mening 

vil den løsningen som politikerne i Ringerike kommune anbefaler, prioritere 

trafikkfunksjonen på bekostning av de myke trafikantene. Løsningen vil ikke endre på 

kjøremønsteret når det gjelder hovedatkomst til jernbanestasjonen som er fv.35. SVV`s 

vurdering fremkommer av vedlegg 3: «notat til behandling i Fylkeskommunen» 

  

For å sikre at skiltvedtaket har støtte hos vegeier, Buskerud fylkeskomune, har Statens 

vegvesen fremmet saken politisk. Følgende vedtak ble fattet i Fylkeskommunen:  

"Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata for biltrafikk med 

skilt 548 «Gågate». Det gjøres unntak for post, renovasjon og taxi som kan kjøre inn mot 

Kong Rings gate." 

I saken fremgår også at tidsrommet for prøveordningen skal avklares med kommunen. 

 

 

 

Alternative løsninger 

 Perioden prøveordningen skal vare er foreslått til 6+3mnd. Kommunen står fritt til å foreslå 

lenger eller kortere prøveperiode. Alternativt vil det være hensiktsmessig å sette tiden for 

prøveordningen til ett år slik SVV ønsker for å sikre at variasjoner gjennom året fanges opp. 

Det bør da startes evaluering av ordningen i siste del av prøvetiden slik at konklusjon 

foreligger etter ett år. 

 

Alternativt til oppfølging av vedtak om skilting av gågate også i Kong Rings gate kan være 

enten skilting med innkjøring forbudt eller at gaten holdes åpen for trafikk men skiltes som 

blindvei. Det anses at skilting som gågate vil ha større effekt dersom det ikke skal gjøres 

fysiske tiltak for å hindre innkjøring. Skilting som blindvei frarådes da det vil føre til behov 

for snuing i enden av gata uten at det ligger til rette for dette. Det antas at slik skilting også 

vil være forvirrende dersom krysset mot Norderhovsgata ikke stenges fysisk.  

Alternativ med blindvei vil imidlertid gjøre handicap-parkeringene tilgjengelige. Disse vil 

falle bort og må flyttes som følge av skilting som gågate eller innkjøring forbudt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i vedtaket i fylkeskommunen om stenging av Norderhovsgata mener 

Rådmannen oppfølging av vedtaket gjennom skilting av øvre del av Kong Rings gate som 

gågate gir best tilpasning til målsetningen om trafikksikring i ny trafikksituasjon. Ulempe 

ved redusert tilgang er forsøkt redusert gjennom unntak for renovasjon, taxi, post og kjøring 

til eiendommer med atkomst til de stengte gatene. 

Det anses at en periode på 6mnd vil være tilstrekkelig ettersom både ferie og julehandel vil 

falle inn under prøveperioden dersom skilting iverksettes tidlig i juli. 

Det anses fornuftig at ordningen opprettholdes en tid etter prøveperioden for å tillate 

evaluering og eventuelt vedtak om forlenging eller avvikling av ordningen. Rådmannen 

anbefaler derfor at det settes av ytterligere 3mnd til dette arbeidet slik at total prøveperiode 

blir 9mnd.  

 

 

Vedlegg 

Protokoll behandling i Fylkeskommunen 

Saksframlegg behandling i Fylkeskommunen 



Notat fra SVV til behandling i Fylkeskommunen 

Anbefaling om varighet for prøveperioden fra SVV 

Saksprotokoll behandling i Ringerike 

Politisk sak i Ringerike med vedlegg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

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

 



Møteprotokoll
                                                 

Hovedutvalget for samferdselssektoren

Møtet ble ledet av Olav Skinnes (Sp), leder.

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT

Fylkestingssalen, Fylkeshuset, Drammen 10.05.2016 kl 13:00 – 14:05

Til stede

Olav Skinnes Sp
Ståle Sørensen MDG
Anne Sandum Ap
Shoaib Karim Naeem Ap
Helene Bøsei Olsen Ap
Gerd Eva Volden Ap
Terje Vegard Kopperud H
Dag Fjeld Edvardsen H
Torhild Helling Bergaplass H
Hege Irene Fossum KrF
Eilev Bekjorden Frp

Fra administrasjonen

Samferdselssjef Gro R Solberg
Terje Sundfjord, Brakar
Hans Jan Håkonsen, Statens vegvesen
Samferdselsrådgiver Gunnar Haugerud
Samferdselsrådgiver Ine Gjellebæk
Samferdselsrådgiver Erling Aass
Samferdselsrådgiver Frode Austad
Møtesekretær Anne Hetty Andersen
Møtesekretær Liv-Thurid Fossberg

Orienteringer

Protokollen fra møtene 17.3 og 04.04.2016 ble tatt til orientering.



Samferdselssjef Gro R Solberg orienterte om redigert program for studieturen til Trondheim fra 
10.-12. mai 2016, med avreise rett etter møteslutt.

Spørretime

Olav Skinnes (Sp) stilte spørsmål om Buskerudbypakke 1 del 2

Terje Vegard Kopperud (H) stilte spørsmål om hvorfor ikke ettersendt sak ligger på Fluix.

Til behandling 

UTVALGSAK TITTEL ARKIVSAK

PS 22/16 Samkjøring av buss og skoletider -
orientering etter dialogmøter 
avholdt med skolene i 2015-2016

2010/4323

PS 23/16 Buskerudbypakke 1 del 2 tiltaksplan 
2016, orientering

2008/11

PS 24/16 Fv. 319 Svelvikveien - Forslag til 
kommunedelplan

2010/3681

PS 25/16 Fv.283 Rosenkrantzgata. Høring av 
planprogram for kommunedelplan 
med konsekvensutredning

2013/3273

PS 26/16 Fv.169 Norderhovsgata, Hønefoss-
trafikksikringstiltak

2008/12

PS 27/16 Røyken/Hurum - Igangsetting av 
utredning vedrørende trafikale 
utfordringer i retning Oslo/Akershus

2009/58



PS 22/16 Samkjøring av buss og skoletider - orientering etter dialogmøter avholdt med 
skolene i 2015-2016

Forslag

Hovedutvalget for samferdselssektoren tar saken til orientering.  

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 10.05.2016

Shoaib Karim Naeem (A) framsatte slikt endringsforslag:

Hovedutvalget for samferdselssektoren tar saken til orientering. Det holdes årlig dialogmøter med 
skolene og det arbeides for å finne akseptable løsninger for de skolene der elevene har lang ventetid.

Avstemming

Forslaget framsatt av Naeem ble enstemmig vedtatt. 

Ingen stemte på samferdselssjefens forslag

Vedtak

Hovedutvalget for samferdselssektoren tar saken til orientering. Det holdes årlig dialogmøter med 
skolene og det arbeides for å finne akseptable løsninger for de skolene der elevene har lang ventetid.

PS 23/16 Buskerudbypakke 1 del 2 tiltaksplan 2016, orientering

Forslag

Hovedutvalget for samferdsel tar saken til orientering

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 10.05.2016

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalget for samferdsel tar saken til orientering



PS 24/16 Fv. 319 Svelvikveien - Forslag til kommunedelplan

Forslag

1. Hovedutvalg for samferdselssektoren anbefaler at alternativ B1 legges til grunn for videre 
planlegging av fv. 319 Svelvikveien. 

2. Hovedutvalg for samferdselssektoren kan akseptere alternativ B2.

3. Hovedutvalg for samferdselssektoren fraråder alternativ A1, A2 og C1.

4. Prosjektet forutsettes finansiert gjennom Buskerudbypakke 2.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 10.05.2016

På vegne av MDG, Sp og Ap framsatte Ståle Sørensen (MDG) fram
Slikt forslag:

Hovedutvalget er i utgangspunktet kritiske til nedbygging av matjord. Hovedutvalget vil likevel etter en 
helhetlig vurdering anbefale B2 som trasevalg med følgende presiseringer.

 Ved å justere noe på alternativ B2 kan man langt på vei skåne både Alfheimhavna (søndre 
ravinedal) fra unødig ødeleggende effekt ved å legge linjen over sørenden av den dyrkede 
marken og unngå oppsplitting av dyrkamarka.

 Av hensyn til eksisterende jordbruksarealer ber hovedutvalget om at det i videre planarbeidet 
foretas en grundig vurdering av det faktiske behovet for et kryss ved Lindum, mellom 
Lerpeveien og ny Svelvikvei.

 Vegklasse H4 med 80 km og midtoppmerking bør vurderes i videre planarbeid.

 Det forutsettes at et videre jobbes grundig i reguleringsarbeidet med å minimere tap av 
jordbruksmark og sikre friluftsinteresser i området.

 Det forutsettes at det gjøres tiltak på eksisterende Svelvikvei slik at man hindrer 
gjennomkjøringstrafikk

Terje Vegard Kopperud (H) ba om gruppemøte før avstemming.

Etter gruppemøtet framsatte Hege Irene Fossum (KrF) på vegne av H, KrF og Frp slikt tilleggsforslag til 
samferdselssjefens forslag punkt B1:

Det bes om at det i det videre planarbeidet vurderes å legge til rette for at matjord som går med, 
erstattes med ny opparbeidet jord gjennom en terrengarrondering.

Avstemming

Forslaget framsatt av Sørensen ble vedtatt med 6 mot 5 (H, KrF, Frp) stemmer som ble avgitt 
for Fossums forslag.



Vedtak

Hovedutvalget er i utgangspunktet kritiske til nedbygging av matjord. Hovedutvalget vil likevel etter en 
helhetlig vurdering anbefale B2 som trasevalg med følgende presiseringer.

 Ved å justere noe på alternativ B2 kan man langt på vei skåne både Alfheimhavna (søndre 
ravinedal) fra unødig ødeleggende effekt ved å legge linjen over sørenden av den dyrkede 
marken og unngå oppsplitting av dyrkamarka.

 Av hensyn til eksisterende jordbruksarealer ber hovedutvalget om at det i videre planarbeidet 
foretas en grundig vurdering av det faktiske behovet for et kryss ved Lindum, mellom 
Lerpeveien og ny Svelvikvei.

 Vegklasse H4 med 80 km og midtoppmerking bør vurderes i videre planarbeid.

 Det forutsettes at et videre jobbes grundig i reguleringsarbeidet med å minimere tap av 
jordbruksmark og sikre friluftsinteresser i området.

 Det forutsettes at det gjøres tiltak på eksisterende Svelvikvei slik at man hindrer 
gjennomkjøringstrafikk

PS 25/16 Fv.283 Rosenkrantzgata. Høring av planprogram for kommunedelplan med 
konsekvensutredning

Forslag

Hovedutvalget for samferdselssektoren anbefaler at Drammen kommune legger forslag til 
planprogram for kommunedelplan for fv.283 Rosenkrantzgata ut på høring. 

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 10.05.2016

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalget for samferdselssektoren anbefaler at Drammen kommune legger forslag til 
planprogram for kommunedelplan for fv.283 Rosenkrantzgata ut på høring. 



PS 26/16 Fv.169 Norderhovsgata, Hønefoss- trafikksikringstiltak

Forslag

Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata for biltrafikk med 
skilt 548 «Gågate».  Det gjøres unntak for post, renovasjon og taxi som kan kjøre inn mot Kong 
Ringsgate.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 10.05.2016

Anne Sandum (Ap) og Hege Irene Fossum (KrF) ville stemme på samferdselssjefens forslag.

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata for biltrafikk med 
skilt 548 «Gågate».  Det gjøres unntak for post, renovasjon og taxi som kan kjøre inn mot Kong 
Ringsgate.

PS 27/16 Røyken/Hurum - Igangsetting av utredning vedrørende trafikale utfordringer i 
retning Oslo/Akershus

Forslag

Hovedutvalget for samferdselssektoren vedtar en igangsetting av en transportutredning vedrørende de 
trafikale utfordringene i Røyken- og Hurum kommune i retning Akershus/Oslo.

Behandling i Hovedutvalget for samferdselssektoren - 10.05.2016

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalget for samferdselssektoren vedtar en igangsetting av en transportutredning vedrørende de 
trafikale utfordringene i Røyken- og Hurum kommune i retning Akershus/Oslo.

Møtet hevet.

Olav Skinnes (Sp) Terje Vegard Kopperud (H)
Leder





                                           Saksframlegg

                                                   
            

Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf.  32808699
Vår referanse 2008/12-500

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Hovedutvalget for samferdselssektoren 10.05.2016

Vedlegg
1 Notat fra Statens vegvesen Trafikksikringstiltak fv.169 Norderhovsgata, Hønefoss

Fv.169 Norderhovsgata, Hønefoss- trafikksikringstiltak

Denne saken handler om å bedre sikkerheten for myke trafikanter i tilknytning til Kuben 
kjøpesenter i Hønefoss sentrum som ligger ved fv. 169, Norderhovsgata på Hønefoss. 
Det er nødvendig med trafikkregulerende tiltak som kan bedre trafikksikkerheten for de 
som skal krysse Norderhovsgata for videre adkomst til det øvrige gågatesystemet i 
sentrum.

Forslag

Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata for biltrafikk med skilt 548 
«Gågate».  Det gjøres unntak for post, renovasjon og taxi som kan kjøre inn mot Kong Ringsgate.

Buskerud fylkeskommune
Gro Ryghseter Solberg

samferdselssjef

Bakgrunn for saken

Utfordringen i denne saken er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som skal fra området ved 
Kuben kjøpesenter i fv.169 Norderhovsgate- og som må krysse denne for å komme videre inn i 
gågatesystemet i sentrum.  Det er flere måter å gjennomføre trafikkregulering på og konsekvensene vil 
variere alt etter hvilket tiltak som velges.  For eksempel vil bruk av skilt kunne brukes til å regulere eller 
hindre kjørende i å benytte Norderhovsgate, mens fysiske tiltak i tillegg kan regulere også gangtrafikken 
til og fra kjøpesenteret.  



Statens vegvesen anser som det beste alternativet å stenge gaten for biltrafikk.  Det er også vurdert 
fysisk hinder, men det er ikke særlig ønskelig fra brannvesenets side. I tillegg er det vektlagt at 
ordningen skal være lett reversibel da dette vil være en prøveordning som ikke skal legge videre 
føringer på andre planer for Hønefoss sentrum i fremtiden.

Statens vegvesen har hjemmel til å fatte nødvendig vedtak i saken i skiltforskriften jfr. §28, ledd 1 og 3.  
Juridisk sett vil det å stenge Norderhovsgata for biltrafikk med hjemmel i Skiltforskriften § 28, i 
utgangspunktet bety at Statens vegvesen kan utføre skilting med politiet som eneste høringsinstans. 
Men ut fra sakens art og omstendighetene for øvrig har Vegvesenet lagt opp til en bred 
medvirkningsprosess før effektuering av tiltaket.

Brannvesenet, administrasjonen i Ringerike kommune, med flere har gitt tilslutning til tiltaket, mens 
gårdseiere med adresse Norderhovsgata og Storgata og representanter for næringslivet er skeptiske og
mener at Vegvesenet og kommunen kun har sett på  trafikksikkerhetsaspekt og ikke næringslivets 
aspektet, hvor det da ble lagt vekt på tilgang til parkeringsplasser. 

Statens Vegvesen har foretatt en justering av skiltforslaget, hvor skiltene foreslås flyttet noe for å gi 
mulighet for post, renovasjon og taxi til å kjøre inn til Norderhovsgata 11 sin inngang i gateplan. Dette 
fordi deres adgang til hovedadkomsten på taket av Kuben er stengt på hverdager etter klokken 20:00. 
Videre foreslås skilt som gir tillatelse for «Buss for tog», da disse bussene er for høye til å passere 
undergang på hovedadkomsten.

Ringerike kommune har i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning den 7.mars 2016 – etter 
anmodning fra ordføreren - behandlet kommunens administrative høringsuttalelse politisk.  Vedtaket 
lyder:

Ringerike kommune anbefaler at det i Norderhovsgata gjøres trafikksikkerhetstiltak i krysset 
Norderhovsgata/Kong Ringsgate.

Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere om alternativ med rekkverk foran Kubens 
inngang, opparbeidelse av gangfelt på hver side av nåværende opphøyet kjørefelt samt skilting 
med «Stopp forbudt» i tilstrekkelig lengde for å sikre oversikt for alle trafikantgrupper gir 
tilfredsstillende sikring av myke trafikanter.

Statens vegvesen har vurdert anbefalingen fra Ringerike kommune slik det er redegjort for i vedlagte 
notat, men de er fortsatt av den oppfatning at en stenging av fv.169, Norderhovsgata for biltrafikk vil 
være den mest trafikksikre løsningen for alle myke trafikanter som ferdes der.  Etter Vegvesenets 
mening vil den løsningen som politikerne i Ringerike kommune anbefaler, prioritere trafikkfunksjonen 
på bekostning av de myke trafikantene.

Løsningen vil ikke endre på kjøremønsteret når det gjelder hovedadkomst til jernbanestasjonen som er 
fv.35. 

Konklusjon

Statens vegvesen anbefaler at det gjennomføres en prøveordning med å stenge deler av fv. 169, 
Norderhovsgata med skilt 548 «Gågate».  Dette vil etter deres vurdering og anbefaling være den beste 
løsningen for myke trafikanter, og vil ikke medføre store ulemper for annen trafikk ved at post, 
renovasjon, taxi og kan kjøre delvis inn i gata.  Buss for tog kan kjøre gjennom.



Samferdselssjefen støtter en slik prøveordning.  Tidsrom kan avtales nærmere etter dialog med 
Ringerike kommune.  



Statens vegvesen

Trafikksikringstiltak, fv.169, Norderhovsgata, Hønefoss, Ringerike

Tidslinje saksprosessen

Bakgrunn

Saken gjelder sikkerheten for myke trafikanter i tilknytning til Kuben kjøpesenter i Hønefoss 
sentrum. Kjøpesenteret Kuben ligger i fv. 169, Norderhovsgata vis a vis Kong Rings gate, 
som fører til gågatenettet i sentrum.  Kunder fra senteret som skal videre i Kong Rings gate og 
inn i gågatesystemet går rett ut i Norderhovsgata.  Dette kan skape konfliktsituasjoner med 
kjørende i Norderhovsgata.  Sitasjonen oppleves som utrygg, kaotisk og forårsaker en rekke 
«nesten-ulykker».  I perioden 2007 – 14 er det registrert 6 ulykker med personskader. Det er 
derfor påkrevet med trafikkregulerende tiltak som bedrer trafikksikkerheten.  

Notat
Til: Buskerud Fylkeskommune

Fra: Statens vegvesen, Vegavdeling 

Buskerud

Kopi:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Stine M.H.Byfuglien

Vår dato: 13.04.2016

Vår referanse:



Statens vegvesen

Tiltak
Det er flere måter å gjennomføre trafikkregulering på og konsekvensene vil variere alt etter 
hvilket tiltak som velges.  For eksempel vil bruk av skilt kunne brukes til å regulere eller 
hindre kjørende i å benytte Norderhovsgate, mens fysiske tiltak i tillegg kan regulere også 
gangtrafikken til og fra kjøpesenteret.  

Da gaten har lav andel trafikk med ca. 700 kjøretøy i døgnet i begge kjøreretninger (10 % av 
disse er store kjøretøy/varetransport), det meste av denne trafikken er til Kuben kjøpesenter.
Det er alternative kjøreruter til eiendommer i området.  Statens vegvesen anser som det beste 
alternativet å stenge gaten for biltrafikk.  Vegvesenet antar videre at den beste måten å 
regulere dette på, er med skilt 548, «Gå gate».  Dette fordi skiltet gir best effekt og er mer 
respektert enn for eksempel alternativet, «Gjennomkjøring forbudt». Det er også vurdert 
fysisk hinder, men det er ikke særlig ønskelig fra brannvesenets side. I tillegg er det vektlagt 
at ordningen skal være lett reversibel da dette vil være en prøveordning som ikke skal legge 
videre føringer på andre planer for Hønefoss sentrum i fremtiden.



Statens vegvesen



Statens vegvesen
Hjemmelsgrunnlag

Statens vegvesen har hjemmel til å fatte nødvendig vedtak i saken i skiltforskriften jfr. §28, 
ledd 1 og 3: 

1. For offentlig og privat veg kan regionkontoret treffe vedtak om å sette opp eller ta 
ned:

a) forbudsskilt og påbudsskilt unntatt offentlige skilt som omfattes av 

bestemmelsene i §§ 26 og 27

b) skiltene, 508 «Kollektivfelt», 509 «Sambrukssfelt», 510 «Slutt på kollektivfelt», 

511 «Slutt på sambruksfelt, 512 «Holdeplass for buss», 513 «Holdeplass for 

sporvogn», 514 «Holdeplass for drosje», 518 «Gangveg», 520 «Sykkelveg», 521 

«Sykkelfelt», 522 «Gang- og sykkelveg», 526 «Envegskjøring», 548 «Gågate», 550 

«Slutt på gågate» og 522 «Parkering, og

c) eventuelle underskilt til disse. 

3. Før regionvegkontoret treffer vedtak etter nr. 1 og nr.2 for riksveg, fylkesveg eller 
kommunalveg skal politiet få uttale seg. Før regionvegkontoret eller politiet treffer 
vedtak etter nr.1 for kommunal veg, skal kommunen får uttale seg. Før kommunen 
treffer vedtak skal regionvegkontoret og politiet få uttale seg.

Prosess
Juridisk sett vil det å stenge Norderhovsgata for biltrafikk med hjemmel i Skiltforskriften § 
28, i utgangspunktet bety at Statens vegvesen kan utføre skilting med politiet som eneste 
høringsinstans. Men ut fra sakens art og omstendighetene for øvrig har Vegvesenet lagt opp til 
en bred medvirkningsprosess før effektuering av tiltaket.

Brannvesenet, administrasjonen i Ringerike kommune, med flere har gitt tilslutning til
tiltaket, mens gårdseiere med adresse Norderhovsgata og Storgata og representanter for 
næringslivet er skeptiske og mener at Vegvesenet og kommunen kun har sett på 
trafikksikkerhetsaspekt og ikke næringslivets aspektet, hvor det da ble lagt vekt på tilgang til 
parkeringsplasser. 



Statens vegvesen

Blå rute med P er parkeringsplasser i dag. Rød strek viser hvor gaten vil bli stengt for biltrafikk. For å komme til 
P1 må en ved en stenging, må en kjøre rundt Kuben kjøpesenter (dvs. en ekstra kjørelengde på rundt 200 meter). 
P2 blir regulert med underskilt «Tillatt kjøring til eiendom». P3 er parkeringshus inne på Kuben. Blå stripe i 
Kong Ringsgate er HC-parkering. Kommunen vil flytte disse til Storgata, da disse parkeringsplassen er tenkt til 
brukere av sentrums gågater, ettersom det er egne HC parkeringer også inne på Kuben.

Ut fra ovenstående har Vegvesenet foretatt en justering av skiltforslaget. Skiltene foreslås 
flyttet noe for å gi mulighet for post, renovasjon og taxi til å kjøre inn til Norderhovsgata 11 
sin inngang i gateplan. Dette fordi deres adgang til hovedadkomsten på taket av Kuben er 
stengt på hverdager etter klokken 20:00. Videre 

P2

P3



Statens vegvesen
foreslås underskilt som gir tillatelse for «Buss for tog», da disse bussene er for høye til å 
passere undergang på hovedadkomsten.

Ringerike kommune har i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning den 7.mars 
2016 – etter anmodning fra ordføreren - behandlet kommunens administrative høringsuttalelse 
politisk.  Vedtaket lyder:

Ringerike kommune anbefaler at det i Norderhovsgata gjøres trafikksikkerhetstiltak i 
krysset Norderhovsgata/Kong Ringsgate.

Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere om alternativ med rekkverk foran 
Kubens inngang, opparbeidelse av gangfelt på hver side av nåværende opphøyet 
kjørefelt samt skilting med «Stopp forbudt» i tilstrekkelig lengde for å sikre oversikt 
for alle trafikantgrupper gir tilfredsstillende sikring av myke trafikanter.



Statens vegvesen

Statens vegvesens vurdering av kommunens vedtak har følgende fordeler og ulemper: 

Fordeler:
- Gir ingen endring i dagens kjøremønster
- Gir kjørende en bedre oversikt
- Får en mer konsentrert kryssing av myke trafikanter
- Unngår parkering rett utenfor hovedinngang til Kuben
- Vil kunne hindre noe parkering av biltrafikk i Norderhovsgate
-

Ulemper:
- Reduserer ikke biltrafikken i gaten, slik at risikoen for trafikkulykker fremdeles vil 

være til stede.der
- «All stans forbudt» må opphøre ved inngang til Norderhovsgate 11, dvs rett i 

krysningspunkt slik at en fremdeles vil få problemet med kryssing mellom 
stillestående biler, og fare for forbikjøringer. En forflytter bare dagens problem.

- Rekkverk innbyr til klatring, eller at folk blir sittende på det.
- Kostbart tiltak og ikke reversibelt, da en må sette opp fast rekkverk, senke gs-veg for å 

etablere kryssing. 
- Kan risikere fartsøkning på bilene ettersom området blir mer oversiktlig

Statens vegvesen er fortsatt av den oppfatning at en stenging av fv.169, Norderhovsgata, for 
biltrafikk vil være den mest trafikksikre løsningen for alle myke trafikanter som ferdes der.  
Etter Vegvesenets mening vil den løsningen som politikerne i Ringerike kommune anbefaler, 
prioritere trafikkfunksjonen på bekostning av de myke trafikantene.

Statens vegvesen anbefaler:



Statens vegvesen

Det gjennomføres en prøveordning med å stenge fv. 169, Norderhovsgata med skilt 548 
«Gågate».

Hans Jan Håkonsen
      avdelingsdirektør



Fra: Byfuglien Stine Mari [stine.byfuglien@vegvesen.no] 

Til: Lars Torstensen Lindstøl [Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.05.2016 10:24:41 

Emne: vedr fv.169 

Vedlegg:  

Hei  

Som du ser i vedtaket fra møtet i bfk 10.05.16, så står det at Ringerike kommune og SVV må bli 

enig om tiden på prøveordningen for stenging for biltrafikk i fv.169. Vi foreslår at 

prøveordningen står 1 –ett år fra da skiltene blir satt opp.  

Erfaring tilsier at et nytt trafikkmønster bruker minst 6 måneder på å etablere seg slik en kan 

forvente fremover. I tillegg ser vi verdien av at prøveordningen får stå gjennom alle årstider for 

å få med seg alle aspekter ved trafikkbildet. Det vil også gi mer tid til å få utført en grundigere 

evaluering av prøveordningen i forhold til målinger og vurderinger .  

 

Med hilsen 

Stine Mari Byfuglien 
Trafikksikkerhetskoordinator Buskerud 
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: +47 32181124  Mobil: +47 93011038  e-post/Lync: stine.byfuglien@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten? 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1086-4  Arkiv: Q80  

 

Sak: 26/16 

 

Trafikksikringstiltak Stenging av Norderhovsgata og deler av Kong Rings gate  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Ringerike kommune anbefaler at det i Norderhovsgata gjøres trafikksikkerhetstiltak i krysset 

Norderhovsgata/Kong Rings gate.  

 

Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere om alternativ med rekkverk foran Kubens 

inngang, opparbeidelse av gangfelt på hver side av nåværende opphøyet kjørefelt samt 

skilting med «stopp forbudt» i tilstrekkelig lengde for å sikre oversikt for alle 

trafikantgrupper gir tilfredsstillende sikring av myke trafikanter. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot en stemme (MDG). 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1086-1   Arkiv:   

 

Trafikksikringstiltak Stenging av Norderhovsgata og deler av 

Kong Rings gate  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune anbefaler at det i Norderhovsgata gjøres trafikksikkerhetstiltak i krysset 

Norderhovsgata/Kong Rings gate.  

 

Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere om alternativ med rekkverk foran Kubens 

inngang, opparbeidelse av gangfelt på hver side av nåværende opphøyet kjørefelt samt 

skilting med «stopp forbudt» i tilstrekkelig lengde for å sikre oversikt for alle 

trafikantgrupper gir tilfredsstillende sikring av myke trafikanter. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

I november 2015 tok Statens vegvesen kontakt med Ringerike kommune vedrørende 

trafikksikkerhet i Norderhovsgata, hvor vegvesenet over en periode fra 2007 til 2014 hadde 

registrert 6 ulykker med personskade.  

Statens vegvesen har også merket seg en rekke meldinger om at myke trafikanter opplevde 

usikkerhet og «nestenulykker». 

Norderhovsgata er fylkesvei, og Statens vegvesen vurderte endret skilting. SVV ba om møte 

med kommunen for å vurdere tiltaket og konsekvenser for tilliggende kommunale veier. 

 

Statens vegvesen ønsket ikke offentlighet i saken før alle høringer var gjennomført. Den 

formelle henvendelsen om skiltvedtaket kom i mail 4. januar 2016 og ble besvart 6. januar i 

mail hvor Ringerike kommune var positiv til prøveordningen da hensyn til atkomst til 

berørte eiendommer og skilting av erstatningsplasser for funksjonshemmede var ivaretatt. 

 

I ettertid da skiltvedtaket ble offentlig, kom det reaksjoner fra gårdeiere og 

forretningsdrivende i området. Mange oppfattet saken som en forskuttering av 

byutviklingsprogrammet. 



 

Det ble avholdt dialogmøte med berørte parter, Statens vegvesen, politiet og Ringerike 

kommune den 3. februar for å avklare fakta og gi rom for innspill. 

 

Saken fremmes etter anmodning fra Ordfører om at en politisk sak forberedes for 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning slik at kommunens høringsuttalelse forankres 

politisk. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Etter henvendelsen fra Statens vegvesen innkalte Miljø og arealforvaltningen til befaring i 

området. Ringerike kommune var representert med en bredt sammensatt gruppe. Statens 

vegvesen var representert ved trafikk-sikkerhetskoordinator og saksbehandler skilting. 

 

På befaringen ble det klart at en eventuell stengning av Norderhovsgata ville medføre at den 

kommunale Kong Rings gate mellom Norderhovsgata og Storgata også måtte skiltes om. 

Som følge av stenging av Norderhovsgate vil deler av Kong Rings gate bli blindgate. Det 

ble ansett fornuftig å stenge også denne da det ikke er tilrettelagt for å snu i gata.  

Det var åpenbart at flere eiendommer måtte få unntak fra skilting for å opprettholde atkomst 

til sine eiendommer. 

 

Under befaringen observerte gruppen flere biler som stoppet foran inngangen til Kuben for å 

avlevere både personer og varer. 

Dette ga en uoversiktlig situasjon lokalt ved at fotgjengere som krysser rett foran/bak 

parkerte biler er lite synlige for passerende biler og bidrar til den utrygghetsfølelsen som blir 

beskrevet i leserinnlegg og tilbakemeldinger til vegvesenet. 

 

I diskusjonen etter befaringen ble det vurdert rekkverk og pullerter som farts- og 

atkomsthindre, men dette ville hindre brannvesen og andre utrykningskjøretøy – samt være 

til ulempe for drift av gata, særlig vinterstid. Det ble også fremhevet at fysiske tiltak ville 

gjøre stengingen mindre reversibel. Skilting som «Gågate» brakt inn som løsning med erfart 

bedre effekt enn «Gjennomkjøring forbudt». Det ble særlig vektlagt at siden tiltaket skulle 

være et reversibelt tiltak var det ikke ønskelig med fysiske tiltak og at respekten for skilting 

som gågate er større.  Statens vegvesen konkluderte med at dette ville være den beste 

løsningen på den aktuelle trafikksituasjonen. Dette fikk også støtte av politiet med bakgrunn 

i erfaring av håndhevelse av skilting og brann i med bakgrunn i fremkommelighetshensyn. 

 

 

Juridiske forhold  

Statens vegvesen er skiltmyndighet på norske veier – og skiltvedtak hjemles i 

skiltforskriften. 

Utdrag fra skiltforskriften §28  1. og 3. ledd tas inn her for å vise prosedyren. 

«§28. Myndighet for trafikkregulerende skilt 

1. For offentlig og privat veg kan regionvegkontoret treffe vedtak om å sette opp eller å ta 

ned  

a) forbudsskilt og påbudsskilt unntatt skilt som omfattes av bestemmelsene i § 26 og § 27,  

b) skiltene 508 «Kollektivfelt», 509 «Sambruksfelt», 510 «Slutt på kollektivfelt», 511 «Slutt 

på sambruksfelt», 512 «Holdeplass for buss», 513 «Holdeplass for sporvogn», 514 

«Holdeplass for drosje», 518 «Gangveg», 520 «Sykkelveg», 521 «Sykkelfelt», 522 «Gang- 



og sykkelveg», 526 «Envegskjøring», 548 «Gågate», 550 «Slutt på gågate» og 552 

«Parkering», og  

c) eventuelle underskilt til disse. 

 

3. Før regionvegkontoret treffer vedtak etter nr. 1 og nr. 2 for riksveg, fylkesveg eller 

kommunal veg, skal politiet få uttale seg. Før regionvegkontoret eller politiet treffer vedtak 

etter nr. 1 for kommunal veg, skal kommunen få uttale seg. Før kommunen treffer vedtak, 

skal regionvegkontoret og politiet få uttale seg.» 

 

Statens vegvesen vurderte å stenge Norderhovsgata for gjennomkjøring, dvs et forbud etter 

bokstav a) i 1. ledd. Når dette da gjelder fylkesvei er det etter forskriftens 3. ledd kun 

politiet som skal uttale seg. Statens vegvesen ønsket likevel uttalelse fra kommunen. Som 

følge av stengingen av Norderhovsgata vil Kong Rings gate bli en blindvei som ikke er 

tilrettelagt for å snu kjøretøy. Det ble vurdert at dette ville gi en uheldig løsning både av 

trafikk- og sikkerhetshensyn og at stenging også bør gjelde deler av Kong Rings gate. Dette 

er en kommunal gate der kommunen skal gis anledning til å uttale seg. 

 

Det kan oppstå uklarhet om juridisk ansvar ved en eventuell ulykke i området SVV har 

vurdert som trafikkfarlig. I utgangspunktet vil involverte trafikanter i en ulykke være 

ansvarlige ut i fra veglovens §3 om aktsomhet. Rådmannen anser at SVV også har et ansvar, 

og de vil også kunne velge å gjennomføre tiltak selv om det skulle være i strid med 

kommunens uttalelse. Dersom SVV velger å ikke gjennomføre trafikksikringstiltak som 

følge av kommunens uttalelse anser rådmannen det sannsynlig at SVV fortsatt har det 

juridiske ansvaret. 

  

 

Behov for informasjon og høringer 

 Berørte parter har ikke blitt informert om tiltaket og fått mulighet til medvirkning i forkant 

av vedtaket av skiltplanen. Rådmannen mener dette er uheldig, men saken er en 

trafikksikkerhetssak der vegloven og skiltforskriften kommer til anvendelse. Dersom saken 

hadde vært om utvidelse av gågatenettet ut i fra et byutviklingsperspektiv ville man benyttet 

prosessene i plan og bygningsloven (PBL) for å sikre en god prosess. I saker som går på 

trafikksikkerhet vil det imidlertid kunne bli behov for å iverksette tiltak raskt for å unngå 

fare for personskade og prosessene i PBL er i slike tilfeller lite egnet. Rådmannen oppfattet 

at dette var tilfellet i saken. 

 

Det ble etter vedtaket av skiltplanen mye publisitet rundt saken. Det ble avholdt møte med 

interessenter for å forklare saken og konsekvensene av skiltingen samt a få innspill om 

forhold der skiltvedtaket medfører urimelig ulempe.  

Referat fra møtet ligger som vedlegg. 

 

I forkant av avklaringsmøtet ble det sendt flere brev om saken fra berørte parter. Rådmannen 

anser at det på tidspunktet innkommende brev ble sendt, dessverre var gitt lite informasjon 

til berørte parter og at brevene derfor i stor grad tar utgangspunkt i medias omtale av saken.. 

Innkomne dokumenter i saken er likevel lagt ved for å sikre god synliggjøring av saken. 

 

Alternative løsninger 

 Alternativt forslag til vedtak: 



Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesen sitt forslag til omskilting i 

Norderhovsgata som innebærer at deler av Norderhovsgata og Kong Rings gate skiltes som 

gågate. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen finner det krevende å skulle veie konsekvenser av mulige personskader som 

koster samfunnet store summer og belastninger opp mot mulige konsekvenser for handel og 

næringsutøvelse i det lokale miljøet. I tidligere administrativ uttalelse har rådmannen derfor 

forholdt seg til saken som et trafikksikkerhetstiltak og gitt uttalelse til forhold som tilkomst 

til eiendommer og opprettholdelse av nødvendig antall plasser for funksjonshemmede. 

 

En stenging av Norderhovsgate vil føre til en omfordeling av den trafikken som naturlig går 

der og kan skape utfordringer andre steder. Stengingen vil også få konsekvenser for andre 

enn dem som synes direkte berørt ved at man må velge andre veier for å komme f.eks. til 

eiendommer i Stabels gate. Statens vegvesen har vurdert trafikkmengden i Norderhovsgata 

som så liten at overføring av trafikken til øvrig veinett ikke ventes å gi større utfordringer. 

 

Næringslivets representanter hevder at omsetningen faller kraftig når publikum ikke har 

umiddelbar tilgang til butikkene med bil, og at selv små endringer i negativ retning gir store 

utslag. Rådmannen mener at skiltplanen som Statens vegvesen har foreslått gir alle 

eiendommer adkomst og at endringene i publikums tilgjengelighet er relativt beskjeden. I 

forhold til tilgjengelighet vil skiltingen medføre at særlig eldre/bevegelseshemmede ikke 

lenger kan settes av ved inngangspartiet til Kuben. Parkering ved inngangspartiet anses 

imidlertid som en av hovedutfordringene for trafikksikkerheten, og plassering av gjerder 

foran inngangspartiet, slik rådmannen har bedt vegvesenet vurdere, vil flytte 

avstigningsstedet for denne gruppen et godt stykke unna inngangen. En løsning vil kunne 

være å avlevere ved heis inne i parkeringsanlegg.  

 

Hønefoss står framfor en forventet sterk vekst som vil medføre endringer i byfunksjonene og 

miljømessige hensyn framtvinger reduksjon i bilbasert transport og økning i 

kollektivtransport og større rom for gang- og sykkeladkomst. Tilsvarende konfliktsituasjoner 

som dette vil man måtte forvente oppstår når byens sentrum går inn i en transformasjon mot 

et mer bærekraftig miljø.  

 

Det er utfordrende å gjøre gode analyser som viser konsekvensene av tiltaket. Statens 

vegvesen har som sitt overordnede mål en nullvisjon, ingen skal skades alvorlig eller dø som 

følge av trafikkuhell. Man kan vanskelig sette seg inn i den situasjon alvorlig skade påfører 

mennesker som rammes, eller pårørende som mister en av sine nærmeste. Målt opp mot 

slike menneskelige kostnader blir mindre ulemper som noen ekstra meter å gå ganske små. 

Noen hundre kvadratmeter frigitt gateareal kan også gi mulighet for næringsdrivende til å 

utvide sine aktiviteter og bringe publikum inn i sitt nærområde. 

 

Rådmannen viser også til kommunens uttalelse til KVU for «Ringerikspakka» hvor 

miljøalternativet sammen med deler av sentrumsalternativet ble anbefalt. Dette innebærer at 

utviklingen vil gå mot restriksjoner på transport med bil i sentrumsområdene og skiltplanen 

for Norderhovsgata er et lite steg i denne retningen.  

 



På dialogmøtet kom det innspill med andre avbøtende tiltak for å redusere risikoen for 

ulykker som synes sterkt konsentrert om inngangen til Kuben fra Norderhovsgata. Tiltaket 

går på rekkverk foran dørene til Kuben som forhindrer direkte atkomst ut i kjørebanen, men 

kanaliserer gående til side for det opphøyde feltet i Norderhovsgata. Her er forslaget å 

opprette gangfelt på begge sider, samt skilte med «stopp forbudt» som hindrer 

stopp/parkering på en tilstrekkelig strekning slik at trafikkbildet blir mer oversiktlig.  Denne 

løsningen vil også gi bedre oversikt for kjørende som kommer i Kong Rings gate og skal 

svinge inn i Norderhovsgata.  

 

Rådmannen ser på dette som et tiltak som kan ha god sikkerhetsmessig effekt for myke 

trafikanter og bør utprøves i praksis. Løsningen gir så langt rådmannen kan se ingen 

negative konsekvenser for lokalt næringsliv eller trafikkavvikling. Etter rådmannens 

samlede vurdering bør dette være kommunens anbefalte uttalelse. Løsningen vil medføre at 

trafikkfunksjonen prioriteres på bekostning av prioritet for myke trafikanter. 

 

Dersom en vurderer at de avbøtende tiltakene ved Kubens inngang beskrevet ovenfor ikke i 

tilstrekkelig grad sikrer myke trafikanter foreslår rådmannen alternativt vedtak. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Skiltplan Vedtak 

Forespørsel om uttalelse til skiltplan. 

Administrativ uttalelse 

Referat dialogmøte. 

Illustrasjonsbilde 

Brev fra Ringerike Næringsforum  datert 14.01.16 

Brev fra Per Einar Lilja  datert 15.01.16 

Brev fra Advokat Harald Heggen Brørby AS datert 12.01.16 

Brev fra Per Bye    datert 18.01.16 

Brev fra Sylvian Bye    datert 22.01.16 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 



saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Vedtak 8-072-15

Behandlende enhet:

Region sør

Postad resse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Statens vegvesen

Saksbehandler/telefon :

Erling Rustad I 32214455

Telefon:02030

firmapost@vegvesen. no

Org.nr: 971 03208,l

Dokid:
16004657
(1 6t45-3)
Vedtak om sk¡lt

Deres referanse:

Vedtak B-072-l 5 om sk¡lt 548 Gågate i Norderhovsgate fv. t 69 og deler av

Kong Rings gate samt parker¡ngsreguler¡ng i Storgata i Hønefoss

Det er ønskelig som en prØveordning å utvide gågatenettet i sentrum av Hønefoss ved å

innlemme Norderhovesgate, fv.
.l69

der hovedinngangen til Kuben kjøpesenter er.

Med hjemmel iskiltforskriftene av 7. oktober 2005 S 28 fatter regionvegkontoret følgende

vedtak:

Deler av Norderhovsgate, fv. 169 og deler av Kong Rings gate skal som en prøveordning

skiltes med skilt 548 <Cågate> som vist på vedlagte skiltplan merket 8-072-15. Med

underskilt 808.54.l gjøres det unntak for tre adresser som vist på skiltplanen.

Parkeringsplassene for forflytningshemmede i Kong Rings gate blir tjernet ved innføring av

gågate. Det etableres da parkering for forflytningshemmede istorgata som vist påvedlagte

skiltplan.

Denne midlertidige reguleringen stØttes av politiet vedJohn Trygve Rønning og kommunen

ved Cunnar Hallsteinsen. Fylkeskommunen ved Erling Aas har g¡tt samtykke.

Dette vedtak er gyldig fra den dag skiltene er satt opp og avdekket

Vår referanse

1 5 1258478-1

Kontoradresse

Tollbugata 2

3044 DRAMMEN

Vår dato:

23.12.201s

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

I

981 5 Vadsø



2

Med hilsen

Anders Hagerup

Seksjonsleder Rustad Erling

I vedlegg med skilttegninger og kart

Kopi

Nordre Buskerud politidistrikt, Postboks 505, Sentrum, 3504 HØNEFOSS

Dokumentet er godfient elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Fra: Rustad Erling [erling.rustad@vegvesen.no] 

Til: Gunnar Hallsteinsen [Gunnar.Hallsteinsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.01.2016 14:21:39 

Emne: VS: Skiltplan for gågate i Norderhovsgata og deler av Kong Rings gate I Hønefoss - 

Prøveordning 

Vedlegg: Skann_20151221_153556.pdf 

Sendes på nytt. 

  

Fra: Rustad Erling  
Sendt: 21. desember 2015 16:19 
Til: 'j.t.ronning@politiet.no' <j.t.ronning@politiet.no>; Gunnar Hallsteinsen 
<gunnar.hallsteinsen@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Lars Torstensen Lindstol (Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no) 
<Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no>; 'Asle.Elling.Aker@ringerike.kommune.no' 
<Asle.Elling.Aker@ringerike.kommune.no>; 'Jan Ivan Skillebekk' 
<Jan.Ivan.Skillebekk@ringerike.kommune.no>; Byfuglien Stine Mari <stine.byfuglien@vegvesen.no> 
Emne: Skiltplan for gågate i Norderhovsgata og deler av Kong Rings gate I Hønefoss - Prøveordning 

  

Hei! 

Viser til avtale om å innføre gågate i Norderhovsgata og deler av Kong Rings gate som en 

prøveordning. 

Vedlagt er en enkel skiltplan for innføring av gågate og etablering av nye p-plasser for 

forflytningshemmede. 

Vi ber om en rask uttalelse til skiltplanen. 

Etter avtale med kommunen bestiller vi også skiltene som skal opp i Kong Rings gate og p-

skiltet i Storgata. Vår entreprenør fakturerer kommunen for materiell og arbeid med 

oppsettingen. 

Da dette er en prøveordning, vil skiltene bli satt på betongfundament oppå asfalten.  

  
Med hilsen 
Erling Rustad 
 
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: +47 32214455  Mobil: +47 90119672  e-post/Lync: erling.rustad@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  

  

  

  

Fra: noreply@vegvesen.no [mailto:noreply@vegvesen.no]  
Sendt: 21. desember 2015 15:36 



Til: Rustad Erling <erling.rustad@vegvesen.no> 
Emne: Skannet bilde fra Sharp mfp 

  

  









 

Ringerike kommune 
Samfunn 

 

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

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

 

 

Statens vegvesen Region Sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/45-2 492/16 Q23  06.01.2016 

 

 

 
Svar - Skiltplan for gågate i Norderhovsgata og deler av Kong Rings gate I 
Hønefoss - Prøveordning 

 

 

Vi viser til deres epost av 4.januar 2015 hvor dere ber om en uttalelse til skiltplan for gågate i 

deler av Norderhovsgata og Kong Rings gate i Hønefoss. Skiltingen er en prøveordning. Vi 

viser også til befaring og møte om saken 10.desember 2015 samt vår epost av 10. desember. 

 

Ringerike kommune er positiv til prøveordningen og skiltplanen. Vi vil bemerke at skilt nr. 5, 

parkering for funksjonshemmede må stå i begge ender av denne delen av Storgata, da den er 

toveiskjørt. Behovet for parkering for funksjonshemmede vil bli vurdert nærmere. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Gunn Edvardsen  

Kommunalsjef samfunn  

 Gunnar Hallsteinsen 

 byplansjef 

 gunnar.hallsteinsen@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



Referat fra møte vedrørende gågate  

Dato: 03.02.2016 

Sted: Comfort Hotel Ringerike  

Møteleder: Asle Aker  

Referat: Gunn Edvardsen  

 

Tilstede:  

Asle Aker   Ringerike kommune 
Mats Øieren   Ringerike kommune 
Gunn Edvardsen  Ringerike kommune 
Lars Lindstøl  Ringerike kommune 
Stine Byfuglien   Statens Vegvesen 
Anders Hagerup Statens Vegvesen 
Jon Trygve Rønning  Politiet  
 
Narve Narum   S. Torgv 8 AS/Baker Narum 
Arve Bjørseth  Hønefoss Optiske AS/Synsam  
Per Aasen   
Rolf Lie   Askeladden 

Anne Trine Høibakk Kuben 

Ellen S Aasheim  Fengselet 

Børre Kongsmo  Sentrumsbutikkene 

Jan P. Bye    

Magne Nilsen   Filadelfia 

Finn Bye Christiansen Filadelfia  

Jan Lerfaldet   Boligforeningen Kuben 

Ottar Torstensrud Norderhovsgate 11 

Jan Erik Gjerdbakken Ringerike Næringsforening  

 

Representantene fra Statens Vegvesen (SVV), Ringerike kommune og Politiet presenterte seg.   

Kort innledning av Asle Aker. Norderhovsgate er fylkesvei og SVV er skiltmyndighet.  SVV tok initiativ 

til en befaring 10.12.15. Kommunen var representert på denne befaringen. 04.01.16 ble det 

presentert en skiltplan og kommunen stilte seg positiv til vedtaket i sin tilbakemelding 06.01.16. 

Kommunen beklager at de på dette tidspunktet ikke hadde et informasjonsløp klart.  

 

SVV ved Stine Byfuglien redegjorte for bakgrunnen for tiltak. Behov for trafikksikkerhetstiltak på 

grunn av stygg ulykkesstatistikk. Norderhovsgate har i dag 30 sone. Det er mange kryssende. Brakar 

har sluttet å kjøre i Norderhovsgate på grunn av kaotisk trafikkbilde. Sjåførene har meldt tilbake at 

de ikke ønsker å kjøre i denne gaten. Det finnes ulike sikkerhetstiltak: 

Gangfelt, enveisregulering, fysiske hindringer, forbudt for motorvogn og gågate skilt. Erfaring tilsier 

at «gågåte» har best virking/blir respektert bedre.  

 

Nærliggende områder:  

Norderhovsgate 11: SVV har oppfattet at hovedadkomst for bil er på taket av Kuben. 

 



Innspill: Ankomst er via hovedinngangen i Norderhovsgata 11.  

Det er bare mulig å komme til parkeringen på Kuben i senterets åpningstider. Ikke bare om natten 

men også alle helger i året.  

Det er bare de som har nøkkel til porten som kan komme inn i parkeringshuset i stengetiden. 

Drosjer og privatbiler som skal hente og bringe beboere med bevegelses hemning må kjøre til 

Norderhovsgata 11. Dette skjer selv om parkeringen er åpen. Vår adresse er Norderhovsgata 11 og 

det er den adressen som blir angitt til drosjer og andre transporter vi har behov for. 

Det mange eldre med bevegelses hemning som bor i Norderhovsgata 11 og disse må ha transport til 

og fra hovedinngangen i Norderhovsgata 11. 

Aasenparkering: adkomst som før   

Varelevering: adkomst som før  

Norderhovsgate 14: adkomst som før  

Norderhovsgate 16: tillat kjøring til eiendom  

Storgata 7: tillat kjøring til eiendom  

 

Prøveperiode på 6 til 12 måneder  

 

Gjerdbakken (RNF) ønsket en avklaring på formålet med møtet. Han er redd for at de fremmøtte blir 

brukt som gissel fordi man har informert. Hensikten må være at man kan medvirke. 

SVV ved Byfuglien og Hagerup besvarte dette med at nye forhold eller ny informasjon som 

fremkommer tas i mot og blir vurdert. Det som imidlertid har fremkommet i avisen vurderes ikke 

som nok til å endre vedtaket.  

 

Det oppsto en diskusjon rund ulykkene i Norderhovsgate. Oversikten til SVV viser at det har vært sju 

ulykker i Norderhovsgate fra 2007 til nå. Gjerdbakken vurderer ikke dette som dramatisk og at det 

må sees opp mot den ulempe dette tiltaket medfører. Han mener at det er gjort lite eller ingen 

vurdering av dette, men at det kun er sett ut i fra hensyn til trafikksikkerhet.  

 

Politiet ved Rønning mener det er viktig å forebygge slik at man unngår flere ulykker og i verste fall 

dødsulykker. Norderhovsgate har mye parkering, stopp, kryssing, etc. og de støtter tiltaket.  

 

Lindstøl redegjorde for kommunens rolle. Han ble kontaktet av SVV og deltok på befaringen. Forslag 

som ble oversendt fra SVV vist gjennomkjøring forbudt. Kommunen er klar over at situasjonen 

utenfor er problematisk. Senteret har mange besøkende og det fører til konflikt mellom gående, 

syklende og kjørende. Det var blant annet en stygg situasjon på befaring. Kommunen synes det er bra 

at SVV har tatt tak i problemstillingen, men han beklager at det ikke er informert.  

 

På spørsmål om saken er unntatt offentligheten svarer Hagerup at det er den ikke.  Dette er ikke en 

del av byutviklingen, men et trafikksikkerhetstiltak. Hagerup informerte Gunnar Hallsteinsen om at 

saken ikke burde ut i Ringblad før SVV hadde orientert fylkeskommunen. SVV mener at det er gjort 

en utreding og man har sett på ulike konsekvenser for de berørte parter og at adkomst til de berørte 

eiendommene er ivaretatt. Flere møtedeltakere hevder at det ikke er gjort noen form for utreding av 



tiltakets konsekvenser. Gjerdbakken mener det bør gjøres en grundig utreding for å få svar på om 

tiltaket har for store konsekvenser.  

 

Lindstøl mener det er en vanskelig analyse å gjennomføre, da det vil kunne gi effekter som er 

vanskelig å beregne. Tiltaket er en prøveordning. Næringslivet vil ikke være en del av en prøve 

ordning. Aasen viser til hvordan dagens gågate påvirket Stabellsgate. Avstengingen av 

Norderhovsgate er et hinder som vil forandre tilgjengelighet, kjøremønster og handlemønster og det 

vil igjen føre til at butikker går konkurs.  

 

Videre viser flere deltakere til at det ikke er tatt hensyn til byggingen på Brutorget og man vet ikke 

helt hvordan stengingen av nordende av sentrum vil påvirke trafikken.  

Det spilles også inn fra flere at man er bekymret for trafikkaos i desember, at det kan oppstå farlige 

situasjoner ifbm varetransport og at man risikerer å flytte trafikkproblemet til St. Olavsgate.  

 

RNF ved Gjerdbakken hevder at alle har hatt trafikksikkerhetsaspektet. Ingen har hatt 

næringslivsaspektet. Byfuglien ber om næringslivet komme opp med kontrete eksempler på hvordan 

dette vil påvirke næringslivet ettersom det er samme tilgang til parkeringsplassene som tidligere.  

 

Flere hevder at drop in parkering vil bli redusert. Gjerdbakken sier videre at næringslivet ikke ønsker 

ad hoc løsninger som ikke er i sammenheng. Slike endringer må komme i en sammenheng for 

eksempel i forbindelse med byutvikling slik at det kan håndteres bedre og man kan påvirke. Han 

henviser til oppstart av parallelloppdraget.  

 

SVV viser til analyser fra Trondheim hvor det vises en positiv effekt av å redusere antall biler og 

Kongsmo viserer til avisinnlegg fra Kristiansund vedrørende negativ effekt av å minske 

tilgjengeligheten til sentrum.  

 

Høibakk fra Kuben ønsker heller ingen ulykker og kom med forslag til å sette opp og et gjerde utenfor 

inngangen og foreslår oppmerkede fotgjenger overganger på begge sider.  Bremse farten til 

personene ut av Kuben. Tidligere var det et gjerde der som ble fjernet pga graving. Dette vil heller 

ikke lage så stor belastning for St. Olavsgate.  

 

Lie fra Askeladden kom med innspill i forbindelse med «buss for tog». For å komme til jernbanen 

benyttes Norderhovsgate. Alternative er jernbaneundergangen, men her er det ikke god adkomst. 

Det kan være 12-14 busser inne på perrongen og disse skal ut og inn. 

 

Kristiansen fra Filadelfia sier at det berører en del eldre som ikke er så mobile i og med at  HC 

parkeringer blir flyttet. Støtter forslag om gjerde. Han trodde at det var opphøyet gangfelt foran 

Kuben. Er daglige i området og opplever biltrafikk som vennligsinnet. Politiet ved Rønning er ikke 

enig i dette.  

 

Nilsen fra Filadelfia spør hvorfor man ikke kan benytte gangfelt. Hagerup fra SVV svarer med at 
tiltaket betyr at gående/fotgjenger har forkjørsrett foran biler, men man opplever dessverre at 
mange bilister kjører fort over gangfeltet. Gangfelt ikke er et trafikksikkerhetstiltak, men et 
fremkommelighetstiltak hvor det er stor aktivitet med kjørende og gående.  



 

 

Aasheim fra Fengselet (kvartal) har behov for at vaktmester kan kjøre inn med hengere og ut igjen på 

andre siden. Kan ikke kjøre i storgate, må ut i Norderhovsgate. Brannvesenet krever åpen ferdsel 

begge veier.  

 

Bye fra Norderhovsgate 14 viser til tidligere sendte brev vedr. veirett og mulig utbygging. 

Opprettholder sitt ønske om adkomst.  

 

Oppsummering av SVV vedr Hagerup:  

 

Nye opplysninger:  

- parkering Kuben – adkomst boliger/Norderhovsgate 11 

- Buss for tog/bussadkomst til jernbanestasjon - innspill fra Lie  

- Fengselet – vaktmestere gjennom hagen 

 

SVV tar med seg ny innspill tilbake og gjør en vurdering av dem. Det er ikke klageadgang på vedtaket. 

SVV er suverene, men de skal vurdere innspillene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illustrasjonsbilder

Bildene under er tatt i forbindelse 
med saksforberedelsene og illustrerer 
situasjonen ved at biler, og særlig de 
som stopper ved inngangen til Kuben, 
gjør forholdene uoversiktlig for andre 
trafikanter. 
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Hpnefoss 14. januar 2016

Ad. Uttesting av gågate i Norderhovsgate og Kong Rings gate.

Dette brevet fremmes av RNF Gårdeiergruppe og RNF Handel gjennom Ringerike Næringsforening.

Det er ingen hemmelighet at det som ble bekjentgiort i lokalavisen for noen dager siden, nemlig hva
vi oppfattet som en beslutning om å gjøre en test på gågate i Norderhovsgaten og Kong Ringsgate,
har avstedkommet svært sterke reaksjoner.
Det er også kjent at dette ble tatt opp fra RNF Gårdeiergruppe i møte med rådmannen og
kommunalsjef samfunn i møte pâ mandag den I L ds.

Slik vi forsøkte å tydeliggjøre det i nevnte møte og slik det har vært uttrykt fra flere impliserte parter
i mediene, rettes den sterke kritikken først og fremst mot hvordan saken synes å være håndtert.
Mer konkret, ingen berØrte næringsinteresser eller gård- og grunneiere opplever â ha vært involvert i
prosessen som har ledet frem til hva vi oppfatter som en beslutning om å iverksette uttestingen.
En uttesting som for gvrig ikke har noen tidsavgrensning, slik vi forstãr det.

Med referanse til møtet på mandag og slik vi har kunnet lese ordførcrens kommentarer, har vi nå en
forståelse av at det ikke nØdvendigvis er fattet noen beslutning som det ikke er mulig å se på med
andre og nye øyne.

RNF Gårdeiergruppe og RNF Handel Ønsker med dette â fremme et krav om at prosessen stoppes og
at testperioden ikke iverksettes slik vi oppfatter at planen tilsier.

Vi ber om at alle impliserte parter nå stopper og setter en fot i bakken, for så å sette seg ved samme
bord og starte prosessen på nytt. Heri ligger et sterkt behov for â se på saken med et noe utvidet
blikk i forhold hva vi opplever har vært tilfelle frem til nå.
Bksempelvis mener vi det er npdvendig både å se mer helhetlig på alternative lpsninger og gjøre en
enkel konsekvensanalyse i forhold til både hvordan næringsdrivende og gård-/grunneiere rammes.
Videre vil det være nødvendig â se på hvilke virkninger det vil få for støne deler av byen når dette
faller sammen i tid med andre stpne prosjektutbygginger som ogsâ har i seg en reduksjon av
parkeringsplasser i byen, for en periode fremover.

Så lang vi har evnet å bringe på det rene, er det fylkeskommunen, representert ved Statens vegvesen
som er veieier i Norderhovsgaten og Ringerike kommune i Kong Rings

Vi er om @nskelig og nødvendig innstilt på å gå sammen med kommunen og danne en motvekt til
hvordan veieieren (fylkeskommune/vegvesenet) eventuelt måtte se på dette, i den grad det er
avvikende fra vår og kommunens felles oppfatning og syn.
Vi regner med at kommunen umiddelbart vil fremme et stoppforslag til fylkeskommunen, gjerne
med dette brevet som vedlegg.

Vi imøteser deres tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Næringsforening

-þrik
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Per Bye AS 
v/ Per Einar Lilja Bye 
Tjyruhjellveien 17 
3512 Hønefoss       15.01.2016   
 
 
 
Ringerike kommune 
v/Gunnar Hallsteinsen 
 
Viser til telefonsamtale i går, torsdag 14. januar 2016, om innkalling til møte vedrørende gågate 
tilknyttet Norderhovsgaten 14.  Min sønn, Jan Petter Lilja Bye, er også eier av Norderhovsgaten 14 og 
vi vil sammen vurdere spørsmål som kan ha betydning for vår sentrumseiendom. Jeg ber med dette 
om at også han innkalles til møte/samtaler vedrørende drøfting av spørsmål i denne saken. 
 
Her er hans kontaktinformasjon: 
 
Jan Petter Lilja Bye 
Aasaveien 677 
3512 Hønefoss 
 
tel: 90025388 
 
e-post: j-pet-b@online.no 
 
 

Mvh 

Per Einar Lilja Bye 

 

Dette brevet blir bare sendt elektronisk 
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ADVOKAT
HARALD HEGGEN BRøRBY AS

MEDLEM AV DEN NORSKÐ AÐVOKATFORENING
BLOMS GATE 3, 3510HØNEFOSS

Ringerike kommune
Rådmannen

T'ore. is aks err@ ri n gel:i ke. ko mmu ne. n o 12.1.20t5

OMLEGGI N G TI L GÅGATE.

I Ringelikes Blad, mandag 11.1.2016, er det omtalt at det skal bli en prøveordning
rned gågate i deler av Kong Ringsgate ogNorderhovsgaten. Sameiet Storgaten I vÆer
Aasen og Sameiet Arcaden v/Tor Thornassen har kontaktet meg i den for.bindelse.

En slik omlegging må ha hjemmel i reguleringsbestemmelser etterplan- og bygnings-
loven eller etter vegloven.

Omgjøring av en vei for bilkjøring, gående og s¡'klende til bare en gågate er en for-
slaift etter forvaltningslovens $ 2 c.

Etter forvaltningslovens $ 37 er det en plikt orn forhåndsvarsling og uttalelser fra inter-
esserte som skal gjøres før en forskr.ift trer i kraft.

Manglende høring vil være en saksbehandlingsfeil som vil kunne resultere i en ugyldig
forskrift. Manglende aweining av fordeler og ulemper vil også kunne medføre ugyl-

-

dighet.

Det kan ikke sees at direkfe berørte parter er varslet og bedt om uttalelser og heller
ikke at det er offentlig kunngiort på annen måte enn at det er omtalt i Ringerikes Blad.
Sameiet Storgaten t harparkeringsplasser sorn ut fra forslaget om omgiøring til gågate
vil kunne bli verdiløse. Det vil også bli parkeringsproblerner for Sameiet Ar.caden.

I tillegg vil manglende parkeringsmuligheter i sentrum kunne medføre tap av omset-
ning tap av leietakere og dermed tap for utleier.e.

Det bes derfor om at komrnunen setter en uttalelsesfrist for å komme med bemerkning-
er til et konkret forslag om omgjøring til gågate, enten det er tale om varþ eller mid-
lertidig ordning. Tiltaket kan pr. dato ikke settes i verk.

V

Harald Heggen

Kopi : flrr. Jnapost@k ingsco. no. tor@ttconsult. as
Advok¡t Hnrald Hçgen Brorby itS
Org.nr. 989 972 413 lvfvrq,
Telsfon: 32 12 63 88 I 95 12 63 88
Bankkonto: 51,16 05 30729
Klientkonto: 5146 05 30745
E-post: hu{rld.@adr.brorb.y.nq

¡¡rrit@ad v-brorþy.r:g
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Fra: Sylvian Bye [syl-by@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Gunn Edvardsen [Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no]; 

stine.byfuglien@vegvesen.no [stine.byfuglien@vegvesen.no]; erling.rustad@vegvesen.no 

[erling.rustad@vegvesen.no]; erling.aass@bfk.no [erling.aass@bfk.no]; 

anders.hagerup@vegvesen.no [anders.hagerup@vegvesen.no]; Lars Torstensen Lindstøl 

[Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 18.01.2016 12:09:39 

Emne: Forslag til skiltplan for Kong Ringsgate og Norderhovsgaten 

Vedlegg: Tilsvar til skiltplan.rtf; Scan_20150925_193033.jpg; Utskrift grunnbok.jpg 

Viser til innkalling til møte 21.01.2016. Innledningsvis har vi følgende bemerkninger. 
 
Mvh 
Per Bye As 
 
 
 
 
Per Bye As 
v/ Per Einar Lilja Bye 
v/Jan Petter Lilja Bye 
Tjyruhjellveien 17 
3512 Hønefoss                                                                                           17.01.2016 
 
 
 
 
Ringerike Kommune 
Byplansjef Gunnar Hallsteinsen 
 
 
 
 
Drøfting av prøveordning for gågate i Norderhovsgaten/Kong Ringsgate i Hønefoss sentrum. 
 
 
 
 
Som eiere av Norderhovsgaten 14( gnr/bnr 318/22) vil vi gjøre oppmerksom på at denne eiendommen har 
to adkomster. Den ene går til Norderhovsgaten den andre går over Storgaten 3-7. Vi viser til vedlagte 
tinglyste kjøre-og gangvei oppført i grunnboken. I reguleringsplanen tillates det bygging i hele arealet mot 
Norderhovsgaten og vi arbeider i disse dager med prosjektering/planer for eiendommen. Vi vil også 
understreke at en eiendom kan ha flere adkomster. 
 
Vi ber med dette om at det på "skiltplan for gågate i Norderhovsgata og deler av Kong Ringsgate" merkes 
på skilt nr. 3(kjøring til Storgaten 7 tillatt) tilføyes: kjøring til Norderhovsgaten 14 tillatt. Skilt nr 2 "kjøring til 
Norderhovsgata 14 og 16" opprettholdes. 
 
Vi tar forbehold om at det kan komme flere innspill fra vår side i denne saken om gågater etter møtet den 
21. januar 2016. 
 



 
 
 
mvh 
 
 
Per Einar Lilja Bye                                         Jan Petter Lilja Bye 
 
 
 
 
 
Kopi:     Gunn Edvardsen               : gunn.edvardsen@ringerike.kommune.no 
          Stine Byfuglien                   : stine.byfuglien@vegvesen.no 
          Erling Rustad                      : erling.rustad@vegvesen.no 
          Erling Aass                            : erling.aass@bfk.no           
          Anders Hagerup                : anders.hagerup@vegvesen.no 
          Lars Torstensen Lindstøl:  Lars.Lindstol@ringerike.kommune.no 
 
Vedlegg: 2 
 
Dette brevet blir kun sendt elektronisk. 

 



Per Bye As 
v/ Per Einar Lilja Bye 
v/Jan Petter Lilja Bye 
Tjyruhjellveien 17 
3512 Hønefoss          17.01.2016 
 
 
 
 
Ringerike Kommune 
Byplansjef Gunnar Hallsteinsen 
 
 
 
 
Drøfting av prøveordning for gågate i Norderhovsgaten/Kong Ringsgate i Hønefoss sentrum. 
 
 
 
 
Som eiere av Norderhovsgaten 14( gnr/bnr 318/22) vil vi gjøre oppmerksom på at denne 
eiendommen har to adkomster. Den ene går til Norderhovsgaten den andre går over Storgaten 3-7. Vi 
viser til vedlagte tinglyste kjøre-og gangvei oppført i grunnboken. I reguleringsplanen tillates det 
bygging i hele arealet mot Norderhovsgaten og vi arbeider i disse dager med prosjektering/planer for 
eiendommen. Vi vil også understreke at en eiendom kan ha flere adkomster. 
 
Vi ber med dette om at det på "skiltplan for gågate i Norderhovsgata og deler av Kong Ringsgate" 
merkes på skilt nr. 3(kjøring til Storgaten 7 tillatt) tilføyes: kjøring til Norderhovsgaten 14 tillatt. Skilt nr 
2 "kjøring til Norderhovsgata 14 og 16" opprettholdes. 
 
Vi tar forbehold om at det kan komme flere innspill fra vår side i denne saken om gågater etter møtet 
den 21. januar 2016. 
 
 
 
 
mvh 
 
 
Per Einar Lilja Bye                                         Jan Petter Lilja Bye 
 
 
 
 
 
Kopi:     Gunn Edvardsen               : gunn.edvardsen@ringerike.kommune.no 
          Stine Byfuglien                   : stine.byfuglien@vegvesen.no 
          Erling Rustad                      : erling.rustad@vegvesen.no 
          Erling Aass                            : erling.aass@bfk.no           
          Anders Hagerup                : anders.hagerup@vegvesen.no 
          Lars Torstensen Lindstøl:  Lars.Lindstol@ringerike.kommune.no 
 
Vedlegg: 2 
 
Dette brevet blir kun sendt elektronisk. 







Fra: Sylvian Bye [syl-by@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: j-pet-b@online.no [j-pet-b@online.no] 

Sendt: 15.01.2016 19:59:10 

Emne: Gågate i Norderhovsgaten, Hønefoss 

Vedlegg: Gunnar Hallsteinsen 15.01.2016- Gågate.docx 

Se vedlagte brev 
 
 
Mvh 
Per Einar Lilja Bye 
Per Bye AS 
 
 
 
 
Per Bye AS 
v/ Per Einar Lilja Bye 
Tjyruhjellveien 17 
3512 Hønefoss                                                              15.01.2016             
 
 
 
Ringerike kommune 
v/Gunnar Hallsteinsen 
 
 
Gågate Norderhovsgaten-Hønefoss 
 
Viser til telefonsamtale i går, torsdag 14. januar 2016, om innkalling til møte vedrørende gågate tilknyttet 
Norderhovsgaten 14.  Min sønn, Jan Petter Lilja Bye, er også eier av Norderhovsgaten 14 og vi vil 
sammen vurdere spørsmål som kan ha betydning for vår sentrumseiendom. Jeg ber med dette om at 
også han innkalles til møte/samtaler vedrørende drøfting av spørsmål i denne saken. 
 
Her er hans kontaktinformasjon: 
 
Jan Petter Lilja Bye 
Aasaveien 677 
3512 Hønefoss 
 
tel: 90025388 
 
e-post: j-pet-b@online.no 
 
 
Mvh 
Per Einar Lilja Bye 
 
Dette brevet blir bare sendt elektronisk 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/260-57   Arkiv: PLN 395  

 

0605_395 Detaljregulering Nordre Park Boligsameie - Planforslag til 1. 

gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64-51a «Kvartalet 51a» 

vedtatt 26.01.78, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 «Hønefoss sentrum» 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park 

Boligsameie». 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

 

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

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å revitalisere et sentrumsnært område i Hønefoss 

som i dag ligger brakk, ved transformasjon av et verneverdig bygg samt å legge til rette for 

oppføring av nye leiligheter i nybygg. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  

Planforslaget innebærer etablering av to nye leilighetsbygg på den gamle handelsskoletomta. 

Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 

Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate kan 

transformeres til et leilighetsbygg.  

 

Så langt i planprosessen har byggehøyder, kulturminner og kulturmiljø vært sentrale 

aspekter. Innspill fra naboer og overordnede myndigheter har resultert i at byggehøydene 

har blitt redusert med henholdsvis 1 og 2 etasjer i planforslaget, og at den gamle bygningen 

mot Hammerbrogate foreslås bevart med hensynssone.  

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom ulike 

hensyn. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med ulike 

interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross av at 

man har måttet fire noe på egne krav. 



 

 

Bakgrunn 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nye leiligheter sentralt 

i Hønefoss. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  

 

Planforslaget er utarbeidet av LINK arkitektur AS for Hammerbrogaten 9A og B AS. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 18.11.2014, sak 192/14. 

Anbefalingen ble gitt med følgende forbehold: «… fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, dvs. hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens 

gate.» 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 
Planområdet på 2244 m² ligger sentralt på Nordsia i Hønefoss og grenser mot Nordre Park. Det 

stiger fra Hammerbrogate i sør mot Blyberggata og St. Hanshaugen i nord. Mot vest grenser 

området mot Lagesensgate. Lokalområdet rundt består i hovedsak av boligbebyggelse, men 

langs Hammerbrogate og Nordre Torg er det også innslag av næringsvirksomhet. 

 

I planområdet befinner det seg bygningene til det gamle meieriet i Hønefoss. Senere ble 

bygningene benyttet som handelsskole. Bygningsmassen består av en sørlig, eldre del i tegl 

som er hjørnebygning på hjørnet mellom Hammerbrogate og Lagesens gate. Den nordlige 

delen av bygningen ble bygget på slutten av 1970-tallet.  Det er ingen aktivitet i lokalene i 

dag. Lengst nord i planområdet står en trebygning fra 1890-tallet som i dag benyttes til 

bolig, samt en uthusbygning i tre fra 1950-tallet. Disse to trebygningene forutsettes fjernet 

for å realisere i byggeplanene som planforslaget åpner for. Det samme gjelder de deler av 

handelsskole-bygningen som er av nyere dato. Hjørnebygningen mot Hammerbrogate 

bevares som hensynssone for bevaring av kulturmiljø.  

  

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra LINK Arkitektur 08.04.16. 

   

Planforslaget som foreligger til behandling består av følgende:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hammerbrogaten 9A og B AS v/Jan Solberg 

er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-51a «Kvartal 51a» fra 1978 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig 

formål (skole), veiformål (omkjøringsvei) og friområde.  

 

Eiendomsforhold 



Planområdet omfatter gnr/bnr 317/330, 317/331, 317/333 som eies av Hammerbrogaten 9A 

og B AS, samt deler av veieiendommene 3053/1 og 317/254 som eies av Ringerike 

kommune. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 22.05.15 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.05.15, 

samt på kommunens nettsider. Høringsfrist var satt til 06.07.15. Det kom inn totalt 16 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 5.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Å oppnå et redusert transportbehov med kort vei mellom hjem, arbeid og andre viktige 

funksjoner der man kan gå eller sykle i stedet for å bruke bil er en relevant målsetting 

kommuneplanens samfunnsdel. Planforslaget er i tråd med denne målsettingen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med kommuneplanen. 

 

Statlig plan for bygging av Ringeriksbanen og E 16 

Det er i skrivende stund ikke avklart avgrensning for planområdet til den statlige planen for 

Ringeriksbanen/E 16.  

 

KVU Hønefoss 

Det er forbundet usikkerhet til hvilke løsninger som kommer til å bli valgt. Kommunestyret 

har i sin høringsuttalelse anbefalt «Miljøkonseptet», kombinert med elementer fra 

«Sentrumskonseptet», uten at disse elementene er nærmere spesifisert, se vedlegg 20. 

Endelig beslutningsmyndighet ligger hos Samferdselsdepartementet. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller bekoster aktuelle 

utredninger og blir fakturert kommunalt saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende 

betalingsreglement.  

 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur. Dette vil vi få avklart i løpet av en eventuell høringsperiode. 

 

 

 

Informasjon og høringer 



Etter varsling av planoppstart ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Hotell Ringerike 

09.06.15. Det kan bli aktuelt med ytterligere informasjonsmøter i forbindelse med offentlig 

ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» utsettes å sendes på 

høring og å legges ut til offentlig ettersyn, med bakgrunn i uavklart situasjon i forhold til 

KVU Hønefoss, arbeidet rundt vedtak av et områdeprogram for Hønefoss, samt den 

statlige planen for Ringeriksbanen/E 16. 

 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak 

Statens vegvesen sin anbefaling er at dette området ikke omreguleres før KVU for Hønefoss 

er avklart. Siden det er noe usikkerhet omkring hvilke løsninger som kan komme til å bli 

valgt (Miljøkonseptet, kanskje også med elementer fra Sentrumskonseptet), kan det være at 

man ikke bør ta stilling til omregulering før det foreligger noen flere avklaringer. I tillegg 

kan det også være at det i forbindelse med statlig plan for utbygging av Ringerikesbane og 

E16 kan være aktuelt å se på området som en del av planområdet for tog/trafikkløsninger 

omkring stasjon. Saken kan derfor utsettes til det foreligger nærmere avklaringer på 

overordnet nivå. 

 

 

Prinsipielle avklaringer rundt kulturminnebevaring 

Opprinnelig planforslag som ble lagt til grunn ved den politiske planoppstartsaken innbar at 

all eksisterende bebyggelse i planområdet skulle rives, og at det skulle føres opp tre nye 

leilighetsbygg. Formannskapet vedtok planoppstart under en minimums forutsetning om 

fasadebevaring av hjørnebygningen Hammerbrogate/Lagesens gate, dvs. det gamle 

meieri/handelsskolebygget. I oppstartshøringen kom det inn mange uttalelser og innspill 

som var kritiske til riving av bygninger registrert med høy verneverdi. Som et resultat av 

dette er planforslaget endret til å legge hensynsone for bevaring av kulturmiljø over 

hjørnebygningen, og åpner i stedet for at denne kan transformeres til å inneholde leiligheter. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen er positiv til forslaget om å bygge om den gamle meieribygningen i 

Hammerbrogate 9 til et leilighetsbygg. Byggets fasade og fremtoning mot Hammerbrogate 

vil bevares slik at gateløpet beholder sitt historiske preg.  

 

Området består fra før hovedsakelig av småhusbebyggelse. Rådmannen er usikker på om 

foreslått etasjehøyde på de to nybyggene er riktig, og ønsker å gjøre oppmerksom på at 

planområdet ikke hører med til de områder som Rambøll i sin fortettingsanalyse anbefalte 

for fortetting i Hønefoss. Likevel er området igjen aktuelt i nye mulighetsstudier 

gjennomført nylig i forbindelse med parallelloppdragene for Hønefoss våren 2016. Det er 

ikke konkludert med noen anbefaling av disse mulighetsstudiene i skrivende stund.  

 



Rådmannen ser imidlertid at utbygger har redusert høydene i forhold til skisseforslaget som 

lå til grunn for varsling av planoppstart, og ser denne viljen til tilpasning som positiv. Videre 

mener rådmannen at forslag til materialvalg vil passe godt inn i området, samt vil være med 

å dempe virkningen av byggenes høyder. At bolighuset i Lagesens gate 3 må rives for å 

gjøre plass til nybyggene, ser rådmannen som et kompromiss der man til gjengjeld oppnår at 

det gamle meieriet/handelsskolen bevares. 

 

Innkomne uttalelser 

Det kom inn 16 høringsuttalelser til oppstarts-høringen. Antallet innkomne merknader vitner 

om et stort engasjement i området. Visse justeringer er foretatt for å imøtekomme 

merknadene. I noen grad har likevel de overordnede samfunnsmessige hensynene om 

fortetting i bysentra og rundt knutepunkter til fordel for miljø og reduksjon av 

transportbehov måttet gå foran private hensyn. 

 

Infrastruktur 

Kjøreatkomst til parkeringskjeller legges i Lagesens gate. Atkomsten er plassert så langt sør 

i 

Lagesensgate som mulig for ikke å ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken. For å 

bedre frisikten i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate foreslås det en utvidelse av fortauet 

på nordsiden av veien på dette punktet. En eksakt utforming av atkomstens geometri vil 

gjøres i forbindelse med rammesøknad og skal skje i tråd med plankartets avkjørselssymbol 

og frisiktsone. Det kan vurderes å plassere en fotgjenger-overgang i svingen 

Hammerbrogate/Lagesens-gate for tryggere krysning mellom Hammerbrogate og Nordre 

Park, jf. Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 

Ny bebyggelse vil knyttet seg til eksisterende vann- og avløpssystem i tilliggende gatenett. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m
2
 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m
2
. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m
2
 BRA hvor det skal foretas en 

hovedombygging. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som 

sikrer opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller -objekter, eller område for 

vilt/biologisk mangfold nært eller innenfor planområdet. Tiltaket vurderes til å ha tilnærmet 

ingen forringelse eller skadevirkning på naturområder. Det vises ellers til planbeskrivelsen 

for konkret vurdering. 

 

Trafikkforhold 

En realisering av planforslaget vil medføre en økning fra ca. 4700 til 4850 ÅDT. Denne 

økningen ansees å være uvesentlig. Det vises ellers til Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 



Støy 

Planområdet ligger tett opp til trafikkerte veier, og det planlegges å sette opp støyskjerming 

mot Lagesens gate. I utgangspunktet kan støyskjeming virke negativt på opplevelsen av 

området sett fra gatenivå, men dette planlegges å bøtes med innslag av gjennomsiktige 

elementer samt port. Det blir viktig at støyskjermingen vedlikeholdes for å gi et fortsatt 

tiltalende inntrykk av bebyggelsen. For beboere i planområdet vil støyskjermingen virke 

positivt inn på bokvaliteten.  

 

ROS 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 

med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget. Se vedlagte ROS-analyse 

for nærmere beskrivelse, vedlegg 7. 

 

Virkninger på kulturmiljø 

Som en del av planarbeidet har det vært viktige å avveie forhold til kulturminnene innen 

planområdet opp mot størrelse på ny bebyggelse. Høydene på nybyggene er redusert og det 

er lagt inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø over deler av eksisterende bebyggelse. 

Bolighuset Lagesens gate 3 må likevel rives for å gi plass til nybyggene, men da dette har en 

mindre fremtredende posisjon både beliggenhets-messig og i forhold til tidligere bruk, anses 

dette å være en akseptabel virkning på kulturmiljøet. Dette dreier seg jo om et kompromiss 

der man bevarer hjørnebygningen Hammerbrogat/Lagesens gate. 

 

Positive virkninger for nærområdet 

Det vil etableres lekeplasser innen planområdet som også vil være tilgjengelig for 

allmennheten. Videre foreslås det rekkefølgebestemmelser som sikrer bedre tilrettelegging 

av adkomst til St. Hanshaugen enn det tilfellet er i dag. Det forslås også å etablere en 

tryggere adkomst fra planområdet til Nordre Park ved å anlegge fotgjengerfelt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av planområdet, da dette vil kunne revitalisere et område 

som ligger brakk, transformere verneverdig bebyggelse til aktiv bruk, samt gi flere 

sentrumsnære boliger som igjen gjør at flere mennesker vil kunne få et redusert 

transportbehov. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

bedre og tryggere tilgjengelighet til grøntområder, og vil på bakgrunn av ulik størrelse på 

leilighetene kunne gi grunnlag for en variert sammensetning av beboere, hvilket ansees som 

svært positivt for nærmiljøet.  

 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger 

interessemotsetning mellom hensyn til kulturminner og ønsket nye og moderne boliger. 

Videre er det interessekonflikt mellom ønsket om utvikling av planområdet med bebyggelse 

i liten skala og hensynet til økt utnyttelse /fortetting samt økonomiske hensyn i forhold til 

hva som er lønnsomt.   

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom disse 

hensynene. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med 

ulike interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross 

av at man har måttet fire noe på egne krav. 

 



Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anser rådmannen utredningsplikten som oppfylt, og 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

1. gangs behandling 
 

Forslag til reguleringsbestemmelser  
0605-395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» 

 
Utarbeidet av Ringerike kommune/ LINK Arkitektur AS 27.11.2015  
Sist revidert 13.05.16 
 
1. gangs behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr   dato  sign 
01    
    
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
          Feltnavn 
1. Bebyggelse og anlegg,   

- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse     B1 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
- Fortau         o_F1 
 

3. Hensynssoner 
        - Hensynsone. Bevaring kulturmiljø      H570_ 
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§ 1. Fellesbestemmelser 
 
§ 1.1 Støy (pbl. § 12-7, nr. 3)  
T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved 
oppføring av støyfølsom bebyggelse. Søknader om tiltak innenfor denne grensen skal 
inneholde redegjørelse og dokumentasjon av støyforhold etter retningslinjene i T-1442.  
 

§ 1.2 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12-7, nr. 4)  
Ved søknad om tiltak etter plan og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, skal det som vedlegg til 
søknaden følge utomhusplan som skal vise: 
 
• Bygningenes plassering i plan og høyde  
• Bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet  
• Koter som viser eksisterende og prosjektert terreng  
• Plassering av terrengforstøtninger, trapper etc.  
• Ledelinjer, stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde  
• Materialbruk på gangareal  
• Utforming og plassering av benker og belysning  
• Plassering av felles postkasse- og renovasjonsløsning 
• Håndtering av overvann  
• Ny vegetasjon, plantevalg og plassering  
• Vinterbruk – snølagring 
• Utforming av lekeområder 
 
Listen er ikke uttømmende. 
 
§ 1.3 Kulturminner (pbl. § 12-7, nr. 4)  
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 
 
 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 
§ 2.1 Boligbebyggelse – B1  
 
1. Boligtype (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Innenfor Felt B1 tillates det oppført blokkbebyggelse. Oppføring av ny bebyggelse forutsetter 
at eksisterende bebyggelse utenfor hensynssonen rives.  
 
2. Bebyggelsens utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse i B1 skal ha fasadematerialer som harmonerer godt med den øvrige 
materialbruken i området. Trevirke og tegl i ulike behandlinger er eksempler på disse. 
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3. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Det tillates oppført maksimalt 5450 m2 BRA innen område B1. Parkeringsanlegg under 
bakken skal medregnes, men ikke arealer i eksisterende bebyggelse i hensynsonen. Balkonger, 
terrasser og areal under utkraget balkong medregnes ikke i m2 BRA. 
 
Maksimalt tillatte gesimshøyder er angitt i plankartet. Øverste etasje skal trekkes inn minst 2,8 
meter fra hovedfasade mot sør og vest. 
 
Det tillates mindre oppbygg for heis og ventilasjon over fastsatt maksimal gesimshøyde.  
 
4. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
P-plasser skal etableres i parkeringsanlegg under bakken.  
Det skal etableres minimum 1 p-plass per boenhet. For leiligheter etablert i hensynssonen 
tillates det etablert minimum 0,5 p-plass per boenhet.  
 
Minst 5 % av plassene som etableres skal utformes for bevegelseshemmede.   
 
Det skal etableres minimum 2 innendørs sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet. 
 
5.  Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Bebyggelse over bakken skal oppføres innenfor angitte byggegrenser.  
 
Balkonger tillates oppført med sin ytterkant (rekkverk, innglassing o.l.) inntil 2,3 meter utover 
fastsatt byggegrense. Balkong tillates ikke oppført utover formåls- eller eiendomsgrensene. 
 
Parkeringsanlegg under bakken tillates oppført innen hele felt B1. Adkomst til anlegget er 
fastsatt med pil for avkjørsel i plankartet. Ved utforming av adkomst skal kommunens 
gjeldende krav til frisikt ivaretas. Eventuelle avvik fra kravene skal begrunnes og godkjennes 
av kommunen.  
 
6. Uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Det skal etableres minimum 16 m2 (14,5 m2) felles uteoppholdsareal per boenhet i 
planområdet. I tillegg skal hver boenhet i ny bebyggelse ha minimum 7,5 m2 privat uteareal 
på balkong, tak-, eller markterrasse.   
 
På fellesarealene skal det opparbeides 2 lekeplasser med benker og sandkasser.  
 
Det tillates oppført skjermvegger mot Lagesensgate for å imøtekomme støykrav.  
 
7. Fjernvarme (jf. pbl. § 12-7, pkt. 8)  
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og det er dermed 
tilknytningsplikt.  
 
§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§3.1 Fortau – o_F1 
Innenfor felt o_F1 tillates oppført fortau.  
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§ 4. Hensynssoner 
 
§4.1 Hensynssone – H570_ 

 
1. Forbud mot riving 
 
Det er ikke tillatt å rive bygninger i hensynssonen med mindre det kan dokumenteres at 
forfall/skade er av et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form av 
tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk sakkyndig må legges ved rivesøknad.  
 
2. Bygning i hensynssonen tillates ombygget til boliger. 
 
3. Fasadeendring, bygningsdeler og tilbygg 
 
Fasadeendring er kun tillatt mot nord, hvor fasaden kan bearbeides med konstruksjon som 
muliggjør atkomst til boenheter og terrasser. Ved fasadeendring skal originale/eldre 
bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke benyttes/bevares så langt det lar 
seg gjøre. Påbygg av bygning i høyden, eller andre tilbygg utover konstruksjon nevnt i første 
punktum, er ikke tillatt. 
 
Før fasadeendringer godkjennes, skal det innhentes uttalelse fra regional 
kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Denne skal også ha tilsendt kopi av vedtak i saker 
den har uttalt seg til. 
 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 
 
§ 5. Rekkefølgebestemmelser 
§ 5.1 
Før igangsettelsestillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon om grunnforholdene og det 
skal dokumenteres at fundamentering er basert på viten om underliggende grunnforhold 
 
§ 5.2 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal eiendommen knyttet til bebyggelsen i hensynssonen ha 
tinglyst rett til bruk av felles uteareal i planområdet, parkeringskjeller og tilhørende avkjørsel.  
 
§ 5.3 
Før brukstillatelse for boligene i ny bebyggelse gis, skal felt o_F1 og lekeplasser være 
opparbeidet, og sti til St.Hanshaugen utbedret i form av rydding, påstrøing av grus o.l. etter 
forutgående samråd med kommunen.  
 
§ 5.4 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer mellom utbygger og kommunen foreligge, før det gis igangsettingstillatelse for disse 
anleggene. 
 
§ 5.4 
Før igangsettelsestillatelse kan gis, skal det være inngått utbyggingsavtale med Ringeriks-Kraft 
om nødvendige installasjoner for ny bebyggelse.  
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1. Sammendrag 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  
jf. pbl § 4-2, første ledd.  
 
Planforslaget innebærer etablering av to nye leilighetsbygg på den gamle handelsskoletomta. 
Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 
Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate kan 
transformeres til et leilighetsbygg.  
 
Så langt i planprosessen har byggehøyder, kulturminner og kulturmiljø vært sentrale aspekter. 
Medvirkningsprosessen har resultert i at byggehøydene har blitt redusert med henholdsvis 1 og 
2 etasjer i planforslaget, og at den gamle bygningen mot Hammerbrogate foreslås bevart med 
hensynssone. 
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2. Bakgrunn 
2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nye leiligheter sentralt i 
Hønefoss. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  
 
2.2 Hovedintensjonen i planen 
Planforslagets hovedgrep er å bygge om den gamle meieribygningen i Hammerbrogate 9 til et 
leilighetsbygg. Byggets fasade og fremtoning mot Hammerbrogate vil bevares/tilbakeføres slik 
at gatens fremtoning beholder sitt historiske preg. Nord for den gamle meieribygningen 
etableres 2 nye leilighetsbygg med felles parkeringskjeller og atkomst nederst i Hellebakken. 
Realisering av planen forutsetter at eksisterende bebyggelse nord for det gamle bebygget mot 
Hammerbrogate rives.  
 
2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Planforslaget er utarbeidet av LINK arkitektur AS for Hammerbrogaten 9A og B AS. 
Planområdet omfatter gnr/bnr 317/330, 317/331, 317/333 som eies av Hammerbrogaten 9A og 
B AS, deler av vegeiendommene 3053/1 og 317/254 som eies av kommunen.  
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
Oppstart av planarbeid var til politisk behandling i formannskapet 18.11.2014. Der ble det 
anbefalt å gå videre med reguleringssaken med følgende forbehold: «… fasadebevaring av 
Hammerbrogate 9, dvs. hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate.» 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtale med RIK -Nett vil inngås i forbindelse med at det vil bli nødvendig med ny 
400V trafo. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning  
Planen vurderes av Ringerike kommune til ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og 
faller heller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om 
konsekvensutredning.  
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner 
 

 
Illustrasjonen viser området som ønskes transformert (hvit stiplet strek) og omfatter Hammerbrogate 9A og B 
og Lagesensgate 3. 
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De aktuelle eiendommene, her sett fra sør, er bebygget med skole/næringsbygg og en eldre trevilla 
med tilhørende garasje.  
 

 
Sett fra vest.  
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Fotomontasjesomviserdengamlehandelsskolebygningeni Hammerbrogate9. Gateløpettil høyreer
Hammerbrogateog gateløpetopptil venstreer Lagesensgate.Oppetil venstreer dethvitetrehuseti
Lagesensgate3 synlig.

Fotomontasjeav Lagesensgate 3 (høyre)og Blyberggata4 (venstre)settfra nord, Blyberggata.
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Illustrasjon av utbyggingskonsept. To leilighetsbygg plasseres i terrenget bak den gamle 
handelsskolebygningen.  

3. Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Kommunen varslet oppstart av planarbeid 25. mai 2015 med utsendelse av brev til naboer og 
andre høringsinstanser, samt annonse i lokal presse. Påfølgende informasjonsmøte ble avholdt 
på Hotel Ringerike 9. juni. Frist for innspill ble satt til 6. juli.  

Innkomne merknader er gjengitt i eget dokument som følger saken.  

 

4. Planstatus og rammebetingelser 
4.1 Overordnede planer  
 
Fylkeskommunale planer: 
Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23, Regional plan vedtatt 7. februar 2013 
Areal- og transportplanen har følgende hovedmål: 

- Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig. Basert på prinsipper 
om en flerkjernet utvikling i knutepunkter langs jernbanen og 
kollektivtransportsystemet, med bevaring av overordnet grøntstruktur og 
jordbruksarealer.  

- Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere.  
- Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder.  
- Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner 

 
Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025, vedtatt 28.April 2011 
Overordna mål i planen  

- Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 skal bidra til reell og 
likeverdig deltakelse i Buskerudsamfunnet for alle. 

- Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 skal legges til grunn for all 
offentlig virksomhet og planlegging i fylket. 
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Kommuneplanensarealdel
Gjeldendeplaner kommuneplanensarealdel2007-2019medtilhørendebestemmelser,vedtatt
30.08.2007.

I kommuneplanener deaktuellearealenesattav til sentrumsformålog boligformål.Foreslått
regulering er i trådmedformålenei kommuneplanen.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan er fra 1978; plan 64-51a «Kvartal 51a». De aktuelle eiendommene 
er per i dag regulert til henholdsvis allmennyttig formål (skole), vegformål (omkjøringsvei) og 
friområde.  
 

 
Gjeldende reguleringsplan fra 1978; plan 64-51a «Kvartal 51a». Veien nord i planområdet er et 
tidligere forslag til omkjøring som ligger i sørøsthellinga av St.Hanshaugen. Man har i dag gått bort 
fra dette traseevalget. I dag tenkes en eventuell forbindelsen mellom øst og vest lagt lenger nord.  
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Planområdet berører også mindre deler av reguleringsplanene Hønefoss sentrum (1976) 
planID: 64-02, og Ved St Hanshaugen (1958) planID: 9. Sistnevnte er en eldre plan som 
kommunen anser utdatert.  
 

 
Utsnitt av reguleringsplan «Hønefoss sentrum» (1976) planID: 64-02. 
 
4.3 Tilgrensende planer 
Planområdet grenser i hovedsak til eldre reguleringsplaner: 
- Hønefoss sentrum (1976) planID: 64-02 
- Ved St Hanshaugen (1958) planID: 9 
- Hønefoss (1956) planID: 7 

 
4.4 Temaplaner (Bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
Grønn plakat, vedtatt 30.11.2000 
Planen inneholder føringer for grønnstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplasser i 
Hønefoss. 
 
Energi- og klimaplanen ble vedtatt 2 desember 2010. Planen gir en oversikt over status i 
kommunen og peker på ulike mål det arbeides mot. 
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 
 
Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014): 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.» 
 
Barn og unges interesser i planleggingen (1989): 
«Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 
 
a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 
b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling. 
c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn / interesser.» 
 
Universell utforming (2007): 
Formålet med retningslinjene er å: 

«a) Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling mot et stadig mer 
universelt utformet samfunn. 

b) Klargjøre det offentliges ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen 
av byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. 

c) Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som 
samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. 

d) Legge særlig vekt på å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. 

e) Styrke fylkeskommunens og fylkesmannens muligheter for innspill og medvirkning.» 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger sentralt på Nordsia i Hønefoss og grenser mot Nordre Park. Det stiger fra 
Hammerbrogate i sør (ca +78) mot Blyberggata og St.hanshaugen i nord (ca +86). Mot vest 
grenser de aktuelle tomtene mot Lagesensgate. Planområdet er på 2244m2.  
 
 

 
Utsnitt fra plankartet 
 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Bygningene som tidligere ble benyttet til skole og meierivirksomhet, står i dag tomme. 
Bolighuset lengst nord i planområdet inneholder 2 leiligheter og er bebodd. Planområdet 
grenser i stor grad mot boligbebyggelse, men langs Hammerbrogate og Nordre Torg er det 
også innslag av næringsvirksomhet. 
 
5.3 Stedets karakter 
Planområdet har to tydelig ulike tilstøtende bebyggelsesstrukturer. Langs Hammerbrogate er 
strukturen tydelig urban med en felles fasaderekke mot gateløpet. Mot nord grenser 
planområdet mot Blyberghaugen som preges av frittliggende småhus.  
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Bebyggelsen langs Hammerbrogate ligger ved foten av St.Hanshaugen og har et tydelig grønt 
bakteppe sett fra Hønefoss bru og Nordre Torv. Bebyggelsen på Blyberghaugen ligger noe 
høyere enn bebyggelsen i Hammerbrogate.  
 
Mye av bebyggelsen på Nordsia er oppført i det 19. århundre. Store deler av bebyggelsen er 
trehus, men det finnes også enkelt murgårder. Deler av bebyggelsen i området er også oppført i 
siste halvdel av 1900-tallet. Flere av de gamle trehusene på Blyberghaugen har en organisk 
plassering tett inntil hverandre og på til tider små tomter. Flere av husene har fått platekleding i 
senere tid, blitt påbygget og liknende. Flere av husene på Blyberghaugen er også fra siste 
halvdel av 1900-tallet.  
 
I planområdet ligger det fire bygninger; den gamle meieribygningen (1880), den nyere 
handelsskolebygningen (1977), og et eldre trehus (1899) med tilhørende uthus/garasje (1956).  
 
5.4 Landskap  
Landskapet stiger gradvis nordover fra fossen. Først via «terrassen» Nordre park, deretter 
oppover mot St.Hanshaugen. Førstnevnte utgjør en tydelig vegetert kant mot fossen, og 
St.Hanshaugen er viktig topografisk element i landskapsrommet rundt fossen og Nordre Torv.  
 

 
De fem illustrasjonen over viser solforholdene for eksisterende bebyggelse midtsommers.  
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De fire illustrasjonene over viser solforholdene for eksisterende bebyggelse ved vår-/høstjevndøgn.   
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert før-reformatoriske kulturminner (automatisk fredet) i området. Det er 
heller ingen bygg i planområdet som er fredet med hjemmel i Kulturminneloven. Den gamle 
meieribygningen er registrert i SEFRAK-registeret, det samme er også trehuset i Lagesensgate 
3 og det tilhørende uthuset. Gjennom prosessen har det kommet frem at uthuset er feilaktig 
oppført i listen da dette i realiteten ble oppført på 1950-tallet, jfr. kulturminnefaglig rapport.  
 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i 2016 holder kommunen på med en 
temautredning om nyere tids kulturminner. Denne vil basere seg på bygningsregistreringer fra 
2000-2001, og vil avsette en rekke soner i Hønefoss som bevaringsverdige kulturmiljøer. 
Området som nå reguleres ligger i det som foreløpig er antydet som Område 4 - 
Nordsia/Blyberghaugen.  
 
5.6 Naturverdier  
Det er ikke registrert viktige naturverdier eller viktig biomangfold i planområdet 
 
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet har per i dag ikke ingen rekreasjonsverdi/bruk.  
 
5.9 Trafikkforhold 
Planområdet ligger i tilknytning til Hammerbrogate, Lagesensgate og Blyberggata og 
Molvaldgata. Alle veiene er kommunale. Atkomst til den gamle skolebebyggelsen ligger 
nederst i Lagesens gate. Bolighuset nord i planområdet har atkomst fra Blyberggata.  
 
Tidligere tellinger av kommunen, som en har prognostisert frem til i dag, tilsier at 
årsdøgntrafikken (ÅDT) i Lagesens gate forbi dette planområdet er ca 4 700 kjt/d. Skiltet 
hastighet er 40 km/t og andel tungtrafikk antas å være ca 5 %. 
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I følge NVDB har det de siste 20 årene vært to ulykker i nærheten av planområdet. En i 1998 
og en i 2010. Begge ulykkene fant sted rundt Lagesensgate 12, og personskadene var lette i 
begge ulykkene. 
 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter ansees å være tilfredsstillende i tilknytning til- og rundt 
planområdet. Fortauet på østsiden av Lagesensgate avsluttes i forbindelse med støttemuren til 
Lagesensgate 3. Fotgjengere blir derfor nødt til å krysse veien på dette punktet for å komme 
oppover. En videreføring av fortauet på østsiden av gaten vil være en oppgradering som vil 
bedre forholdene for myke trafikanter.  
 
Planområdets to nærmeste bussholdeplasser ligger i Ankersgata/Rabbaveien (ca 100 m fra 
planområdet) og på Nordre Torv (ca. 135m fra planområdet). Til Hønefoss togstasjon er det 
ca 800 meter via Hønefoss Bru. 
 
5.10 Barns interesser 
Det er ikke knyttet spesielle interesser til planområdet i dag.  
 
5.11 Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger i Hønefoss skolekrets og sokner til Hønefoss barneskole. I 2015 er det om 
lag 245 elever ved skolen, som har kapasitet til ca. 280 elever hvis elevene fordeles jevnt over 
trinnene. På sikt og i takt med prognosene vil Ullerål skole utvides for å bli den sentrale skolen 
nord i Hønefoss. Hønefoss barneskole planlegges etter dette avviklet. Rett i nærheten Ullerål 
barneskole ligger Hov ungdomsskole. 
 

 
Kart som viser skoler og barnehager i området 
 
Det er flere barnehager sentralt i Hønefoss. De nærmeste er Hønefoss barnehage og Ullerål 
barnehage. Det er behov for flere barnehageplasser i sentrum av Hønefoss, men det har blitt 
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signalisert at det ikke vil være aktuelt med et rekkefølgekrav knyttet til sosial infrastruktur i 
denne konkrete saken. 
 
5.12 Universell tilgjengelighet 
Planområdet har skrånende terreng, og er ikke ideelt med tanke på universell utforming. Blant 
annet er det en betydelig stigningsgrad i Lagesensgate.  
 
5.13 Teknisk infrastruktur 

 
Kartutsnitt som viser teknisk infrastruktur rundt planområdet. Kart er hentet fra Ringerike kommunes nettsider. 
 
Vann og avløpsledninger ligger i Hammerbrogate, Lagesensgate og Blybergata, med stort 
antall påkoblingspunkter i Lagesensgate. Nærmeste brannkum ligger i gateløpet rett utenfor 
Hammerbrogate 5. 
 
Eksisterende trafo-kiosk ligger sør for Hammerbrogate helt vest i Nordre park. Planområdet er 
koblet på høyspentnettet med via to stk. lavspentkabeltraseer.  
 
Området ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme, og faller innunder tilknytningsplikten (nye 
bygg over 1000m2 BRA).  
 
5.14 Grunnforhold  
Grunnen i skråningen fra Handelsskolen og opp mot Lagesensgate 3 består av fast lagret leire 
over moreneavsetninger. Eksisterende bebyggelse står uten setninger eller sprekkdannelser. 
Grunnen vurderes derfor som bæredyktig og stabil (jfr. notat om grunnforhold datert 
28.09.2015).  
 
5.15 Støyforhold 
Trafikken i Lagesensgate er en vesentlig støykilde. Ved etablering av nye boliger vil det bli 
behov for støyreduserende tiltak for å imøtekomme krav. (Jfr kap 6.3 og 6.11 og Støy og 
luftrapport. ) 
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5.16 Luftforurensing  
Per 16.09.2015 er det ikke registrert overskridelser i Ringerike kommune i 2015 ifølge Norsk 
institutt for luftforskning sin oversikt www.luftkvalitet.info. Vedlagt notat om støy og 
luftforurensning presiserer at forurensingsnivåene i området ikke gir noen grunn til fraråde 
bebyggelse i planområdet. Det kommenteres at en bør ha aktsomhet med tanke på plassering 
av luftinntak, og helst plassere disse høyt og så langt unna gatene som mulig. Det anbefales 
også at anleggene bør ha støvfilter. 
 
 
5.17 Risiko- og sårbarhet 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget.  
 
De 7 temaene som påkaller oppmerksomhet er: 

2 Kvikkleire, ustabile grunnforhold, marine avsetninger (fare for utglidning) 
3 Løsmasseskred (stein, jord, leire, herunder skred knyttet til flom), 

sekundærvirkning av skred (oppdemming, flodbølge) 
11 Radongass 
18 Nyere tids kulturminner/-miljø 
36 Støy 
37 Luftforurensning 
48 Ulykke i av-/påkjørsel 
49 Ulykke med gående/ syklende 
54 Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning  

 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2.  
Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3.  
Betydelig/ 
kritisk 

4.  
Alvorlig/ 
farlig 

5.  
Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynlig 

   
 

 

4. Meget 
sannsynlig 

   
 

 

3. Sannsynlig 11     

2. Mindre 
sannsynlig 

36 18  
 

 

1. Lite sannsynlig 37 2, 3 48, 49 54  
 
Tabell fra ROS-analyse, oversikt over hendelser i plassert i riskomatrise. 
 
5.18 Næring 
Det er ingen næringsaktivitet i planområdet i dag.  

5.19 Overvann 
Tomten er i dag i stor grad bebygget og inneholder i tillegg store asfalterte flater i form av 
parkeringsplasser. Generelt har nærområdet et grønt preg og inneholder store grønne og 
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permeable flater som anses å ha god kapasitet for å fordrøye vann. Dermed er det i mindre 
grad behov for spesielle tiltak for håndtering av overvann i planforslaget. 

5.20 Analyser/ utredninger 
Det foreligger en kulturminnefaglig rapport, trafikknotat, støy og luftforurensingsnotat, og ett 
notat om grunnforholdene. Disse følger som vedlegg til plansaken. 
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6. Beskrivelse av planforslaget  
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet foreslås regulert til boligformål. Det reguleres også inn fortau langs østsiden av 
Lagesensgate helt nord til Blyberggata.  
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Følgende reguleringsformål foreslås: 
 
NR.1 Bebyggelse og anlegg: (1988,5m2) 

- 1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
NR. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur: (255,5m2) 

- 2012 Fortau 
 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
6.2.1 Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse 
Eiendommene som ønskes bebygd med nye boliger reguleres til boligformål – 
blokkbebyggelse. To nye leilighetsbygg plasseres i skråningen mot Blybergata over felles 
parkeringsetasje. Bygg nord i planområdet (Bygg A) foreslås oppført med 5 fulle etasjer og 
inntrukket 6. etasje. Det sørlige leilighetsbygget foreslås oppført med 4 fulle etasjer og 
inntrukket 5. etasje. Atkomst til parkeringskjeller er fra Lagesensgate sør for krysset 
Lagesensgate/Molvaldsgata og er sikret med punktsymbol i reguleringskartet.  
 
 

 Snitt sett fra øst (for bedre lesbarhet se vedlagt illustrasjonsmetariale) 
 
Eksisterende bebyggelse mot Hammerbrogate reguleres til bolig og hensynssone bevaring. Det 
åpnes for ombygging til leiligheter i eksisterende bygg, men stilles krav om bevaring av fasade 
mot Hammerbrogate.  
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Utsnitt av illustrasjonsplan 
 
 
6.2.2 Fortau 
Det foreslås etablering av fortau på østsiden av Lagesensgate mellom nedkjøring til foreslått 
parkeringskjeller og Blyberggata. På denne måten vil fotgjengere som skal til eller fra 
Blyberggata slippe å krysse Lagesensgate på vei til eller fra byområdene lenger sør i Hønefoss. 
Fotgjengere skal til eller fra områder lenger nord i Lagesens gate vil kunne benytte fortauet på 
vestsiden av Lagesensgate.  
 
Det foreslås også at fortau i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate utvides for å bedre frisikten 
og for å etablere et bredere fortau ved fotgjengerovergangen. Utvidelsen vil også være en 
fysisk hindring slik at kantsteinsparkering ikke kan skje helt fram til svingen.  
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Ny bebyggelse plasseres over felles parkeringskjeller, men varieres i høyde slik at den stiger 
nordover med terrenget (jfr. snitt og plan i kap 6.2.). Foreslått bebyggelse tenkes som moderne 
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leilighetsbygg med eksempelvis fasade i tegl og innslag av tre (eller andre materialer som 
allerede forekommer i området), store vindusflater, og balkonger. Bebyggelsens plassering 
reguleres med byggegrenser i plankartet. Balkonger tillates oppført inntil 2,3 meter ut over 
byggegrensene, men ikke ut over eiendomsgrensene. For å imøtekomme støykrav vil det bli 
behov for innglassing av balkonger og oppføring av skjermvegger i glass mot Lagesensgate 
(jfr. illustrasjonsplan og perspektiv).  
 
Det sees bort fra 4-metersregelen da tomten befinner seg i et byområde der bebyggelsen i stor 
grad ligger i eiendomsgrensene. Det er likevel tatt hensyn til Granneloven, og bebyggelsen over 
bakken er trukket noe bort fra eiendomsgrensene øst i planområdet selv om eksisterende 
bebyggelse i dag ligger tett på eiendomsgrensene. 
 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Bygg A foreslås oppført med inntrukket toppetasje og gesimshøyde på kote +97,1.  
Bygg B foreslås oppført med inntrukket toppetasje og gesimshøyde på kote +94,2.  
Bebyggelsens høyde sikres med angitt høyde og linjesymbol Regulert høyde i plankartet.  
I plankartet er det lagt inn en høydebuffer på 50cm.  
 
Den inntrukne toppetasjen skal trekkes minst 280cm inn fra hovedfasade mot vest og sør.  
 
6.3.2 Grad av utnytting   
Det tillates oppført maksimalt 5450 m2-BRA i felt B1. Parkeringsarealer under bakken skal 
inkluderes i denne summen. Innglassede balkonger og arealer i eksisterende bebyggelse i 
hensynssonen inkluderes ikke. Illustrert ny bebyggelse har 5166 m2-BRA (eks/innglassede 
balkonger). Dette arealet er i bestemmelsene justert opp til 5450m2 for å ta høyde for mindre 
justeringer i prosjekteringsfasen. Årsaken til at m2-BRA for balkong utelates skyldes at det 
eksakt tallet for disse først fastsettes i forbindelse med rammesøk.  Ytre rammer for 
balkongene er likevel fastsatt bestemmelsene (jfr. kap 6.3). Det illustrerte byggeprosjektet har 
363m2 innglassede balkonger, med dette tallet vil kunne endre seg i forbindelse med videre 
dagslysstudier eller prosjektering – antakelig da til det mindre.   
 
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Illustrasjonsprosjektet viser 17 leiligheter i Bygg A og 23 leiligheter i Bygg B. I den gamle 
bygningen mot Hammerbrogate foreslås det 6 boenheter. Illustrasjonsprosjektet viser en 
fordeling mellom 2-, 3- og 4-roms leiligheter. I eksisterende bebyggelse mot Hammerbrogate 
er det skissert 6 2-roms leiligheter. Det stilles ikke krav til leilighetsmiks i bestemmelsene. 
 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Bebyggelsen legges opp som to frittstående bygg med tilknyttet uteareal. Det legges videre 
opp til en variert sammensetning av leilighetstyper og dette vil potensielt kunne skape et 
mangfold av typer beboere og således et godt og bredt sammensatt nabolag. Området vil bli et 
godt sted å bo for mennesker i ulike livsfaser. 
 
Leilighetene utformes i tråd med teknisk forskrift og det sikres med dette god bokvalitet for 
fremtidige beboere. Heis i begge nybygg i tillegg til krav til universell utforming i TEK10, 
sikrer god tilrettelegging også for de med nedsatt bevegelsesevne. 
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Det er gjennomført dagslysberegninger for 1 og 2 etg. Disse viser at daglysfaktor på 2,0 % 
overholdes. Ved rammesøknad må ny beregning gjennomføres når endelige vindusmål er 
bestemt for begge bygningene.  
 
Bygningene har innendørs parkering i kjeller for både bil og sykkel. Samtlige leiligheter får 
balkong eller terrasse og får dermed egne private uteareal. I tillegg deler leilighetene et felles 
uteareal med flere benker og to lekeplasser. Utover uteområdene i selve planområdet har 
nærområdet et bredt tilbud av grøntområder for rekreasjon med både mindre og større 
skogsområder, samt tilrettelagte turstier langs elven.   
 
Samlet sett er det godt tilrettelagt for at prosjektet vil bli et godt boligmiljø med høy bokvalitet 
sentralt i Hønefoss. 
 
6.5 Parkeringskjeller og parkeringsdekning 
Parkering sikres i P-kjeller under foreslått ny leilighetsbebyggelse. Parkeringskjellerens 
plassering tillates oppført innenfor de delene av felt B1 som ikke omfattes av hensynssonen. På 
enkelte steder tillates parkeringskjelleren plassert tett inntil eiendomsgrensene. Dette skyldes 
delvis at anlegg under bakke ikke anses å være til sjenanse for naboer eller utgjøre noen 
brannrisiko for nabobebyggelse, men også at det er ønskelig å benytte enkelte eksisterende 
konstruksjoner i fundamenteringen av ny bebyggelse. I dag ligger deler av eksisterende 
bebyggelse i planområdet i tomtegrensen. Det sees også bort fra 4-metersregelen i Plan- og 
bygningsloven, da planområdet ligger i en bystruktur der bygninger plasseres tettere enn ved 
tradisjonell boligutbygging på felt. Ved utbygging vil det spuntes der nødvendig for å unngå 
byggegrop på naboeiendommer.  
 
Det foreslås minimum 1 p-plass per boenhet i nybygg i parkeringskjeller under bakken. 
Det foreslås at det også etableres 0,5 p-plass for hver leilighet i det gamle meieribygget i 
parkeringskjeller under nybygg. HC-plasser inngår i dette tallet og skal utgjøre 5% av det 
totale antallet P-plasser.   
 
Dagens norm for parkering er 1 plass per enhet. Ombygging av den gamle skolebygningen er et 
transformasjonsprosjekt med mindre leiligheter sentralt i byen, og det vurderes som 
hensiktsmessig å redusere p-plasskravet til minimum 0,5 per boligenhet for disse leilighetene.  
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Ny bebyggelse vil knyttet seg til eksisterende vann- og avløpssystem i tilliggende gatenett. Det 
legges også opp for fjernvarme. Vardar opplyser om at Nordre park boligsameie kan knyttes til 
fjernvarmeanlegget i Hønefoss, og at det vil være flere mulige rørtraseer. Valget av trasé 
avhenger av mulighetene for å få til flere tilkoblinger og avstand til eksisterende traseer. Dette 
vil avklares i byggesak.   
 
Det vil bli nødvendig med ny 400V trafo som følge av utbygging i tråd med planforslaget. 
Eksisterende trafo C020 vest i Nordre park vil byttes med ny trafo på samme sted. Dialog med 
RIK er opprettet det opplyses om at de avtaler med Ringerike kommune om utskiftingen, da 
trafoen står på kommunal grunn.  
 
6.7 Trafikkløsning  
All motorisert trafikk til boligene går via Lagesensgate. Syklister og fotgjengere vil også kunne 
ankomme via Blyberggata. For å komme til innendørs sykkelparkering benyttes nedkjøringen 
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til P-kjelleren. Denne ansees å være utformet på en oversiktlig og god måt som ikke medfører 
vesentlig ulykkesrisiko.  
 
6.7.1 Kjøreatkomst 
Kjøreatkomst til parkeringskjeller legges i Lagesens gate. Atkomsten er plassert så langt sør i 
Lagesensgate som mulig for ikke å ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken. For å 
forbedre frisikten i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate foreslås det en utvidelse av fortauet 
på nordsiden av veien på dette punktet. En eksakt utforming av atkomstens geometri vil gjøres 
i forbindelse med rammesøknad og skal skje i tråd med plankartets avkjørselssymbol og 
frisiktsone. Avkjørselens krysning av fortausformålet er valgt for å sikre fotgjengere skal 
prioriteres ved utforming av fortau/avkjørsel i dette punktet.  
 
6.7.2 Utforming av veger/fortau 
Det reguleres ikke veiarealer, men deler av fortausarealene langs Hammerbrogate og 
Lagesensgate tas inn i planområdet og reguleres. Det reguleres også for opparbeiding av nytt 
fortau på vestsiden av Hellebakken mellom nedkjøring til parkeringskjeller og Blyberggata. 
Regulert bredde varierer fra mellom ca. 2,4 til opp mot 3 meters bredde da regulert fortau 
defineres av eksisterende veilinje og eiendommer som reguleres til boligformål. 
 
Den foreslåtte fortausstrekningen vil ha en gjennomsnittlig stignings på omlag 1:10 fra 
nedkjøringen til P-kjelleren og fram til Blyberggata.  
 
I tillegg utvides fortauet noe i forbindelse med fotgjengerovergangen lengst vest i 
Hammerbrogate. Dette vil bidra til å bedre frisikten i svingen.   
 
Planforslaget innebærer ingen avvik fra vegnormalen. 
 
6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Målpunktene for myke trafikanter vil være arbeid, skole offentlig og privat tjenesteyting, samt 
besøk til andre beboere i byen. Det aller meste av disse målene kan lett nåes ved å benytte det 
alminnelige nettet av fortau, fotgjengeroverganger og gang-/ sykkelveger, og planområdet 
grenser inntil fortauet i Lagesensgate som igjen er knyttet til det øvrige nettet for myke 
trafikanter. 
 
Gående/syklende vil ha nære mål til friområder på St. Hanshaugen og Nordre Park, på andre 
siden av Hammerbrogate. Til St. Hanshaugen kan de trygt gå via Blyberggata, som er en svært 
lite trafikkert gate. Å komme seg til Nordre Park krever kryssing av Lagesens 
gate/Hammerbrogate. Det er ikke fotgjengerfelt her, men dette kan vurderes plassert 
fortrinnsvis ved svingen Hammerbrogate-Lagesens gate (Jfr. Trafikkrapport).  
 
Ytterligere tilgjengelighet for gående i området sikres ved opparbeiding av fortau på vestsiden 
av Hellebakken. 
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Illustrasjonen viser bevegelsesmønster for myke trafikanter. Stiplet linje markerer ønsket ny 
fotgjengerovergang som styrker koblingen mellom planområdet og Nordre park.   
 
 
 
6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
De tre aktuelle utbyggingseiendommene foreslås redusert til to. Én for nybyggene og én for 
bebyggelsen mot Hammerbrogate. Før brukstillatelse kan gis forutsettes det at eiendommen 
mot Hammerbrogate gis rett til adkomst og bruk av P-kjelleren på den nordlige eiendommen i 
planområdet.  
 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Planforslaget innebærer ingen offentlige anlegg utover videreføringen av fortau.  
 
6.9 Miljøoppfølging 
Planforslaget innebærer ingen tiltak der det er behov for miljøoppfølgingsplan. Det er ikke 
forurensede masser innen planområdet. Eventuelt behov for tiltak i forbindelse med rivning 
avklares i forbindelse med byggesak. 
 
6.10 Universell utforming  
Teknisk forskrift har omfattende krav til universell utforming i utforming og oppføring av ny 
bebyggelse. 
 
Ny bebyggelse vil oppføres i tråd med teknisk forskrift (TEK10) og vil således være universelt 
utformet i tråd med kravene i denne. Universell utforming er søkt integrert i utformingen av 
uteområdene så godt som mulig gitt tomtens topografi.  
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6.11 Uteoppholdsareal 
Planforslaget legger opp til ca. 750 m2 uteoppholdsareal i tillegg til private uteareal på 
balkonger/terrasser. Balkonger/terrasser er i størrelsesorden fra 7,5 m2 og oppover. 
Balkongene må glasses inn for å imøtekomme støykrav. 
 
Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal: 
Felles uteoppholdsareal vil være på ca. 750m2. Fordelt på 46 leiligheter vil dette utgjøre ca.16 
m2 per enhet av felles uteareal. I tillegg kommer privat uteareal på balkong/terrasse.  
 
I planforslaget legges det opp til to lekeplasser utformet som sandlekeplasser med sittebenker 
for voksne like ved. Disse plasseres i umiddelbar nærhet til boligene. Det etableres skjermvegg 
med store glassflater mot Lagesensgate, dette gir gode lydforhold på områdene mellom 
byggene og sikrer at småbarn trygt kan bruke utearelene. Det etableres dører i skjermveggene 
og en port slik at utrykningskjøretøy kan komme inn på området.  
 
Veileder T-1442 legges til grunn i bestemmelsene.  
 
Begrunnelse for avvik fra vedtekter/normer: 
Planforslaget innebærer oppføring av boliger i sentralt i Hønefoss. Den sentrale plasseringen 
medfører begrensninger i form av tomtestørrelse og eksisterende verneverdig bebyggelse. Med 
tomtens forutsetninger har det vært vanskelig å oppfylle de konkrete kravene for antall m2 
lekeplasser i planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt som viser lekearealer og ballplasser i nærområdet. Planområde markert med rød strek. (Kartet: Finn.no) 

 
Planforslaget legger opp til to sandlekeplasser. Det er ikke lagt inn nærlekeplass eller 
strøkslekeplass i tråd med kravene i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Bestemmelse 
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§ 1.1.3 Lekeareal (jfr. Pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav d) åpner for at det «Ved fortetting og ved 
innpassing av nye boliger i sentrumsområder kan det dispenseres fra dette kravet.»  
 
På kartet på forestående side vises større lekearealer og ballplasser i nærområdet. Det er finnes 
to ballplasser innen 500m gangavstand. I tillegg ligger St. Hanshaugen og Nordre park med 
umiddelbar nærhet til planområdet. Langs vassdraget er det også fint tilrettelagt med turstier 
og flere grøntområder. Samlet sett gir disse et bredt og godt rekreasjonstilbud for de nye 
boligene.  
 
Prosjektet omfatter ikke et spesielt høyt antall boliger og det anses som urimelig om prosjektet 
skulle innpasse nærlekeplass og strøkslekeplass innen planområdet. I prosjektet ivaretas de 
nødvendige private utearealene i form av balkonger og terrasser, samt fellesareal ute med blant 
annet sandlekeplasser. Således sikres uteområder i omfang og kvalitet tilpasset prosjektets 
størrelse og antall boliger.  
 
Ringerike kommunen gjennomførte en omfattende spørreundersøkelse vedrørende bruk av 
bynære friluftsområder i 2013. Av de spurte var det kun 3,4 % som svarte at de brukte St. 
Hanshaugen. Tilbudet i nærområdet anses å dekke behovet for nærlekeplass og strøkslekeplass 
og regnes som svært godt og vil samtidig ha god kapasitet til å få flere brukere.  
 
Planområdet har i dag lite eksisterende vegetasjon. I forbindelse med opparbeidelse av 
utearealene vil disse beplantes. Planforslaget legger ikke opp til offentlige friområder innenfor 
planområdet. Det vil derimot være mulig å benytte seg av lekeplassene på friarealene da 
området ikke stenges av med port. Uteområdene vil samtidig ha god tilgjengelighet fra 
boligene og vil ligge nært opp mot utgangene fra boligbyggene.  
 
Lekeplassene opparbeides med sandkasser og sittebenker. Dette vil til en viss grad også kunne 
brukes om vinteren. Det vil også være muligheter for lek på det øvrige uteareal hele året. St. 
Hanshaugen oppgis i undersøkelsen av bynære friluftsområder å være godt egnet for bruk hele 
året. 
 
I forbindelse med rammesøknad skal det utarbeides utomhusplan. Denne skal utformes i tråd 
med bestemmelsenes §7.1. 
 
6.14 Kulturminner 
Planforslaget er blitt betydelig omarbeidet for å ivareta kulturminner og kulturmiljø. Dette 
innebærer reduserte byggehøyder for nybyggene og hensynssone bevaring med tilhørende 
bestemmelser rundt tillatt fremtidig bruk for det gamle handelsskolebygget mot 
Hammerbrogate. I bestemmelsene til hensynssone er det blant annet sikret at fasaden mot 
Hammerbrogate bevares. 
 
6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Planforslaget innebærer påkobling til offentlig nett på lik linje med eksisterende bebyggelse. 
(Jmfr. Kart i kapittel 5) 
 
6.16 Plan for avfallshenting 
Det foreslås nedgravd løsning plassert ved nedkjøringen til p-kjeller (jfr. illustrasjonsplan). 
Tiltakshaver har vært i dialog med HRA i forbindelse med utforming av planforslag. 
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6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget.  
Radon: sikres ved at bebyggelsen oppføres i tråd med teknisk forskrift (TEK10). 
Kulturminner:  Redusert byggehøyde nybygg og hensynssone bevaring. 
Støy: T-1442/12 skal legges til grunn. Det legges til rette for skjermvegger og innglassing av 
balkonger.  
Forurensing: Ingen krav til avbøtende tiltak, men anbefaler aktsomhet ved plassering av 
luftinntak til ventilasjonsanlegg. 
Ulykke i av-/påkjørsel: For å minimere risiko ved av- og påkjørsel foreslås det at ny avkjørsel 
trekkes så langt sør som mulig og bort fra Hellebakken (i Lagesensgate). 
Ulykke med gående/syklende: For å redusere risiko foreslås det i planforslaget å videreføre 
fortau på vestsiden av Hellebakken. Dette bedrer forholdene for myke trafikanter. 
Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning: Det ansees å være liten sannsynlighet for 
at det oppstår brann i planområdet. Eventuelle nødvendige tiltak for å forhindre eventuell 
spredning sikres i byggesak. 
 
6.18 Rekkefølgebestemmelser 
Før igangsettelsetillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon om grunnforholdene og det skal 
dokumenteres at fundamentering er basert på viten om underliggende grunnforhold. 
 
Den gamle handelsskole/meieribygget skilles ut på eget bruksnummer og gis tinglyst rett til 
bruk av felles uteareal i B1 og parkeringskjeller. 
 
Før brukstillatelse for boligene i ny bebyggelse gis, skal felt o_F1 og lekeplasser være 
opparbeidet, og sti til St.Hanshaugen utbedret i form av rydding, påstrøing av grus o.l. etter 
forutgående samråd med kommunen. 
 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer mellom utbygger og kommunen foreligge, før det gis igangsettingstillatelse for disse 
anleggene. 
 
Før igangsettelsestillatelse kan gis, skal det være inngått utbyggingsavtale med Ringeriks-kraft om 
nødvendige installasjoner for ny bebyggelse.  
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7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
7.1 Overordnede planer 
Helt overordnet ansees prosjektet å være i tråd med føringer om fortetting sentralt i urbane 
områder, jfr. eksempelvis Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  

Utbygging av et større antall leiligheter i planområdet er også i tråd med kommuneplanens 
formål på de aktuelle tomtene; sentrums- og boligformål.  
 
7.2 Landskap 
Foreslått bebyggelse stiger gradvis i landskapet rundt St. Hanshaugen. Det sørlige bygget er en 
etasje lavere enn det nordlige. Dette gjør at bebyggelsen fremstår terrassert og i tråd med 
topografiens hovedtrekk. Det høyeste bygget vil kunne ha gesims på kote + 97,1 på inntrukket 
toppetasje. Til sammenligning ligger høyeste punkt på St. Hanshaugen (ikke medregnet 
vegetasjon) på kote +107, og bakenforliggende mønehøyde i Blyberggata 2 på kote +99. 
Foreslått bebyggelse korresponderer med kotehøyder på omkringliggende bebyggelse og er 
betydelig lavere enn St. Hanshaugen. Bebyggelsen vil i liten grad påvirke silhuetten av 
landskapet. 

 

Foreslått bebyggelse vist fra sørvest. 
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7.3 Stedets karakter 
Gateløpet og husrekken i Hammerbrogate har kvaliteter som kulturmiljø og bidrar i stor grad 
til å definere karakteren rundt Nordre Torv. For å redusere konsekvensene for kulturmiljøet og 
karakteren i gateløpene rundt Nordre Torv, foreslås det hensynssone bevaring over de delene 
av Hammerbrogate 9 som vender ut mot Hammerbrogate. Dette innebærer at bygget ikke kan 
rives, og at fasade og vinduer mot gaten skal beholde et autentisk utrykk.  
 
7.4 Byform og estetikk 
Planområdet bygges ut med moderne arkitektur av god kvalitet. Bebyggelsen struktureres som 
to frittstående bygninger som er delvis senket ned i terrenget for å redusere høyder og 
volumvirkning. Bygningsrekken langs Hammerbrogate opprettholdes og fra fortauet langs 
denne gaten vil bebyggelsen i liten grad være synlig. Ny bebyggelse er plassert med 
gavlveggene mot Lagesens gate. Krav til materialbruk sikrer fasader som harmonerer med den 
omkringliggende bebyggelsen. Det illustrerte prosjektet viser filset tegl med innslag av treverk i 
fasade på balkong og trespilehimlinger osv. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
Rapport om kulturminner konkluderer med at eksisterende bebyggelse i Lagesensgate 3 har 
liten kulturhistorisk verdi. Eldre bebyggelse i Hammerbrogate 9 har også liten verdi som 
enkeltminne, men har betydelig verdi som bestanddel i kulturmiljøet i området. Den foreslåtte 
hensynssonen reduserer konsekvensene av planforslaget til et akseptabelt nivå som ivaretar de 
viktige kulturminnefaglige aspektene i området (jfr. kulturminnerapport).  

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Området og tiltaket er i tråd med krav i naturmangfoldloven (nml) § 7 vurdert ut fra prinsipper 
blant annet om kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og økosystemtilnærming (nml §§ 8-10). 
Ved all utøvelse av offentlig myndighet er det krav om vurdering av konsekvenser i samsvar 
med et sett miljørettslige prinsipper, for ivaretakelse av naturmiljø etter Naturmangfoldsloven § 
7, jf. §§ 8-12. Detaljreguleringen vil berøre noe naturareal og kommer inn under dette kravet. 

Naturmangfoldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  

Som del av arbeidet er det innhentet kunnskap om naturmiljø fra tilgjengelige kilder som 
naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning, dirnat.no) og artskart (artsdatabanken.no). 
Naturmangfoldsloven § 8 gir krav om at kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget regnes som 
tilstrekkelig sett i forhold til sakens karakter. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget ifølge § 8 i naturmangfoldloven vurderes som oppfylt.  

§ 9 (føre-var-prinsippet) er lite relevant fordi kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 er oppfylt.  

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning). Av eksisterende inngrep i området finnes 
boligbebyggelse med forholdsvis lav tetthet og eksisterende vegnett. Utover dette er det ikke 
kjent at det planlegges flere tiltak i dette området som kan belaste økosystemet.  

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Kostnadene som skal gjøre 
at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av prosjektet og skal dekkes av tiltakshaver. 
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§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Det er ønskelig å bruke skånsomme 
metoder og teknikker når dette berører miljøet.  

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller -objekter, eller område for vilt/biologisk 
mangfold nært eller innenfor planområdet. Tiltaket vurderes til å ha tilnærmet ingen forringelse 
eller skadevirkning på naturområder. 

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planområdet vil ikke ha virkninger for rekreasjonsinteresser innen planområdet.  
 
Planforslaget vil medføre noe økt bruk av rekreasjonsområdene i nærområdet. Som tidligere 
beskrevet blir blant annet St. Hanshaugen i liten grad brukt og en positiv effekt av 
planforslaget kan være at flere mennesker vil bidra til å aktivisere noen av parkene i nærheten.  
 
 
7.8 Uteområder  
I dagens er det omkring 450 m2 uteområder på de aktuelle tomtene, bestående av beplantning 
og et større parkeringsareal. I planforslaget settes det av 750m2 til felles uteoppholdsareal. 
Utover dette er det også avsatt noe areal til kjøreadkomst til parkeringskjeller.  
 
Uteområdene er i planforslaget foreslått som felles uteareal. Dette innebærer flere sittebenker, 
to sandlekeplasser og beplantet areal.  
 
7.9 Trafikkforhold 
En realisering av planforslaget vil medføre en økning fra ca 4700 til 4850 ÅDT. Denne 
økningen vurderes å være uvesentlig. I makstime vil dette bety en økning på ca. 15 kjøretøy i 
timen (jfr. trafikknotat datert 24.02.2016). Planforslaget vil ikke få konsekvenser for 
kollektivtilbudet.  
 
Det foreslås en videreføring av fortau på vestsiden av Lagesens gate og en utvidelse av fortauet 
i vvingen ved Lagesens gate/Hammerbrogate som vil bedre forholdene på myke trafikanter og 
bedre frisikten i svingen. Utover dette foreslås det ikke endringer i vegforholdene.  
 
7.10 Barns interesser 
Planområdet har tidligere ikke hatt noe innhold eller tilbud rettet mot barn. Planforslaget 
medfører oppføring av lekeplass/sandkasse og utearealer. Dette vil øke tilbudet av sted for lek 
lokalt. Disse vil skjermes fra støy slik at de tilfredsstiller støykravene. 
 
7.11 Sosial infrastruktur 
Utbyggingen ansees ikke å være så omfattende at den vil få betydelige konsekvenser for sosial 
infrastruktur.  
 
7.12 Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er sikret ved at ny bebyggelse prosjekteres og oppføres i tråd med 
teknisk forskrift (TEK10). 
 
7.13 Energibehov – energiforbruk 
Ny bebyggelse vil være oppført i tråd med teknisk forskrift (TEK10) og vil med være oppført 
tidsmessig isolering og teknisk anlegg for energiforsyning med forholdsvis lavt energiforbruk.  
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7.14 ROS 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget.  
 
- Redusert byggehøyde nybygg og hensynssone bevaring. 
- Legge til rette for skjermvegger og innglassing av balkonger for å imøtekomme 

støykrav 
- Av- og påkjørsel trukket lenger sør i Lagesensgate og vekk fra Hellebakken. 
- Frisiktsone 
- Videreføring av fortau på vestsiden av Hellebakken.  
- Utvidelse av fortau og tilrettelegging for krysningspunkt i svingen 

Hammerbrogate/Lagesensgate. 
 
Som følge av ROS-analysen og forholdet til kulturminner innen planområdet er prosjektet 
bearbeidet for å ivareta dette. I tillegg er det lagt inn hensynssone bevaring i plankart med 
tilhørende bestemmelser for fremtidig bruk. 
 
7.15 Jordressurser/landbruk 
Planforslaget medfører ingen endringer for jordressurser eller landbruk. 
 
7.16 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet det kommunale vann- og avløpsnettet. Ny bebyggelse vil 
opparbeides med nødvendig vann- og avløpssystem som tilkobles det kommunale nettet. 
 
Det vil bli nødvendig med ny 400V trafo i prosjektet. Utbyggingsavtale med RIK -Nett vil 
inngås. Plassering av denne avklares i forbindelse med rammesøknad. 
 
7.17 Overvann 
Planforslag innebærer mindre vesentlige endringer i forhold til behov for håndtering av 
overvann. Utbygging i tråd med planforslaget vil medføre omfordeling av harde flater og det vil 
kun være mindre endringer av omfang av harde flatene sett i forhold til eksisterende situasjon. 
Generelt har nærområdet et grønt preg og inneholder store grønne og permeable flater som 
anses å ha god kapasitet for å fordrøye vann. Dermed er det i mindre grad behov for spesielle 
tiltak for håndtering av overvann i planforslaget. Planforslaget vil ikke stenge for eksisterende 
flomveier.  
 
7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget vil medføre få eller ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
7.19 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget innebærer ingen tiltak som kan medføre konkurranse med næringsinteresser. 
Planforslaget vil derimot medføre økt kundegrunnlag som følge av tilrettelegging for flere 
boliger i Hønefoss sentrum.  
 
7.20 Avveining av virkninger 
Som del av planarbeidet har det vært viktige å avveie forhold til kulturminnene innen 
planområdet opp mot størrelse på ny bebyggelse. På bakgrunn av kulturminnefaglig rapport, 
innspill og offentlige myndigheter er høydene på prosjektet redusert og det er lagt inn 
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henssynsone bevaring over deler av eksisterende bebyggelse. Virkningene anses å være godt 
overveid og innenfor et akseptabelt nivå. 
 
7.21 Interessemotsetninger 
Underveis i planprosessen har forslagsstiller i stor grad imøtekommet innspill fra naboer og 
offentlige myndigheter vedrørende høyder og bevaring av kulturminner og kulturmiljø i 
nærområdet. Fasadene mot Hammerbrogate sikres bevart ved bruk av hensynssone og 
bestemmelser. Forslagsstiller mener prosjekt nå er et godt kompromiss mellom naboens 
ønsker, vernehensyn, overordnede retningslinjer og økonomisk gjennomførbarhet. 
 
8. Innkomne innspill 
8.1 Merknader  
Oppstart av planarbeid ble kunngjort 25.05.2015 i Ringerikes blad og på kommunens nettsider 
den 23.05.2015, samt i brev til naboer og andre høringsinstanser datert 25.06.2015. Frist for 
innspill ble satt til 6.7.2015. 
 
Det har til sammen kommet inn 16 merknader. Fem av innspillene var fra offentlige instanser 
og ingen av disse varslet eller fremmet innsigelse. Innspillene oppsummeres med de mest 
sentrale punktene og er kommentert i eget vedlegg. Innspillene i sin helhet legges ved i saken.  
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9. Avsluttende kommentar  
 
Nordre park boligsameie vil være et godt tilskudd til Hønefoss sentrum. Planen fremmer et 
betydelig antall moderne sentrumsnære leiligheter med høy standard som tilfredsstiller 
behovene til unge, barnefamilier og eldre.  
 
Det legges opp til en variert sammensetning av leiligheter, fra to-roms til fire-roms, samtlige 
med sør og vestvendte balkonger og terrasser. 
 
Boligene ligger i umiddelbar nærhet til både flotte rekreasjonsmuligheter og grønne områder på 
St.Hanshaugen, i Nordre park og langs elva. I tillegg finnes det et variert og spennende tilbud 
for handel og kultur innen gangavstand.  
 
Nordre park boligsameie byr på en mulighet til å videreutvikle Hønefoss i tråd med prinsipper 
for miljøvennlig byutvikling. Det vil bidra til å skape mer liv på Nordsia og legger til rette for 
en revitalisering av en tomt som lenge har vært uten aktivitet.  
 
 
 
 
8.4.2016, Lysaker 
 
 
Hammerbrogaten 9A og B AS /LINK Arkitektur AS 
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8 BRA (T-BRA) - innglasset balkong
Kategori

B
B

Bygg
Hus A
Hus B

Areal
155
208

363 m2

BRA (T-BRA) oversikt
Kategori

BRA
BRA
BRA F
BRA F
BRA F

Bygg
Hus A
Hus B
Hus A
Hus B
Parkering

Areal
1643
1851

114
87

1471
5166 m2

6. etg 5. etg 4. etg 3. etg

2. etg 1. etg Parkering

Overbygd, åpent areal (OPA) mer enn 1,0m
innenfor kant av takoverdekning legges til
tillatt bruksareal og er ikke medregnet her.

Toppetasjene har terrasser som ikke er innglasset.
De har tak over lagring av utemøbler og rekkverk i glass.
Innglasset hovedbalkong -  min 7,5m2
Eksakt størrelse og plassering vurderes
senere i prosessen ved dagslysberegninger og prosjektering.

1:600
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Felles ute oppholdsareal for nybygg og eksisterende bygg ( illustrasjon 2)
Antall leiligheter nybygg:   40 stk
Antall leiligheter eks.bygg:  6 stk

Felles ute oppholdsareal = 58+404+288 = 750m2 /46 leiligheter
 = ca 16,3 m2 /enhet av felles utareal

Privat uteområde, innglassede terrasse/balkong, kommer i tillegg.
Minste balkong ca 7,5m2
Støyskjermer langs vei ihht trafikkrapport, skjermer uteområdene fra uønsket støy.

Tomten er nært tilliggende Nordre Park og St. Hanshaugen,
som har fine store tilgjengelige utearealer.

1 - Lek med sandkasser, beplantning og benker. 2 - Felles uteareal

1:500
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1 - bebyggelse sett fra syd 2 - bebyggelse sett fra nord-øst

3 - bebyggelse sett fra nord-vest 4 - bebyggelse sett fra øst 5 - bebyggelse sett fra syd
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23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12

kl 20kl 18kl 15
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kl 09 kl 12

kl 17kl 15

21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn
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23 juni - midtsommer

23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12

kl 20kl 18kl 15
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kl 09 kl 12

kl 17kl 15

21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn
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1. BAKGRUNN

Krav om ROS-analyse i plan - og bygningsloven (pbl)

I henhold til pbl § 4-3 skal det ved utarbeidelse av reguleringsplan gjøres en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Jf. pbl skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging.

Oppdraget

LINK arkitektur AS utarbeider forslag til reguleringsplan for Nordre Park boligsameie, på
Nordsiden i Hønefoss. Som en del av utredningene til planforslaget, har LINK også
utarbeidet ROS-analysen. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet
og arealbruk.
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Planområdet og planforslaget

Planområdet ligger sentralt plassert på Nordsia i Hønefoss. I planområdet ligger det fire
bygninger; den gamle handelsskole/meieri-bygningen (1880), den nyere
handelsskolebygningen (1977), og et eldre trehus (1899) med tilhørende uthus/garasje
(1956). Skolebyggene er per i dag ikke i bruk.

Ortofoto med det aktuelle planområdet markert

Planområdet grenser mot Hammerbrogate, Lagesensgate og Blyberggata. Terrenget stiger
gradvis mot Blyberghaugen og St Hanshaugen.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av to nye leilighetsbygg
med felles parkeringskjeller, samt ombygging av den gamle skolebygningen mot
Hammerbrogate. Planforslaget legger til rette for om lag 45-50 leiligheter.
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Illustrasjon av den foreslåtte leilighetsbebyggelsen.

For nærmere beskrivelse av planområdet og planforslaget vises det til planbeskrivelsen.

Avgrensning
Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter planområdet slik det fremgår av forslag til
detaljregulering. ROS-analysen omfatter også områdeeksterne hendelser eller farer som kan
få direkte eller indirekte konsekvenser for planområdet.

2. METODE

Grunnlag

ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i veiledninger fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gitt på
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/ROS-analyser/.
Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den
tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser, temakart/utredninger,
kommuneplan osv.) og grunnlagsinformasjon fra oppdragsgiver, samt gjennomførte
utredninger/redegjørelser. ROS-analysen er videre basert på foreliggende forslag til
reguleringsplan for Nordre Park boligsameie og tilhørende illustrasjoner.

For kvantifisering av risiko er det tatt utgangspunkt i risikomatrisen gitt i
reguleringsplanveilederen T-1490 Reguleringsplan, Vedlegg 1 ROS-analyse.

ROS-analysen gjennomføres som følger:

1) Identifisering av aktuelle, uønskede hendelser, ved gjennomgang av egen sjekkliste
(vedlegg 1)

2) Risikovurdering av de aktuelle hendelsene, basert på sannsynlighet og konsekvens. For
hendelser med lavere risiko, gis kommentar og evt. forslag til tiltak i kommentarfelt i
sjekklisten
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3) Analyse av uønskede hendelser/situasjoner, som i sjekklisten med vurdering/ beskrivelse
av årsaker, sannsynlighet, konsekvenser og forslag til tiltak og/eller oppfølging for å
unngå hendelsen, redusere risikoen, eller hvordan eventuelt restrisiko kan håndteres.

4) Konklusjon

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere kartlegginger,
undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til detaljregulering kan vedtas eller før tiltak
kan gjennomføres. Analysen kan også gi grunnlag for utforming av reguleringsbestemmelser
og hensynssoner, og kan evt. anbefale alternative løsninger/ avbøtende tiltak.

Identifikasjon og beskrivelse av uønskede hendelser

Som verktøy for identifisering av aktuelle risiko- og sårbarhetsmomenter, er det benyttet
gjennomgang av sjekkliste. Sjekklisten, som følger vedlagt, er basert på eksempellister fra
DSB til bruk i ROS-analyser og sammenfatter en rekke tenkelige hendelser.

Alle punktene i sjekklisten er vurdert, med tanke på om de kan få konsekvenser for planen
og/eller konsekvenser av planen, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Vurderingen av de enkelte punktene, er basert på foreliggende kunnskap om området,
trafikknotat, geoteknisk notat, kulturminnerapport, gjennomgang av aktuelle
databaser/kartløsninger, samt forslag til detaljregulering utarbeidet av LINK arkitektur AS.

For punkter (hendelser/situasjoner) i sjekklisten som er funnet relevante/aktuelle, er det gitt
en risikovurdering (der risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens), i samsvar med
avsnittene under om Vurdering av sannsynlighet og konsekvens og Risikovurdering.

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens i sjekkliste og ROS-analysen

I sjekklisten, som er utgangspunktet for videre vurdering i ROS-analysen, er hendelser
vurdert etter sannsynlighet og konsekvens. Risikoen fremkommer som produktet av
sannsynlighet og konsekvens.

Kriterier for vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i:

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere
varighet

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre
varighet:

Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre
perioder, flere måneder

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig
tilstede i området
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Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte
tilfeller av misnøye.

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/
belastende forhold for enkeltpersoner.

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/
belastende forhold for en gruppe personer.

4. Alvorlig/ farlig: (Behandlingskrevende) person- eller
miljøskader og kritiske situasjoner

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig
men; mange skadd; langvarige miljøskader.

Risikovurdering

Kategorisering av risiko fremkommer som produktet av sannsynlighet og konsekvens, slik
dette er gitt etter tabell 1.

Tabell 1 Matrise for risikovurdering.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig

2.
Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3.
Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

5.
Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært
sannsynlig

5 10 15
20

25

4. Meget
sannsynlig

4 8 12
16

20

3. Sannsynlig 3 6 9 12 15

2. Mindre
sannsynlig

2 4 6
8

10

1. Lite sannsynlig 1 2 3 4 5

•

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt

• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes

• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan
vurderes
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene

Usikkerhet i ROS-analyser

Denne ROS-analysen er som tidligere nevnt gjennomført på bakgrunn av foreliggende
kunnskap om området, og notater om trafikk og de geotekniske forholdene i planområdet.
Dersom forutsetningene endres i etterkant eller variabler som tidligere ikke var kjent, gjøres
kjent, vil dette kunne påvirke den gjennomførte ROS-analysen og den bør revideres.

ROS-analysen er gjennomført på reguleringsplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle
variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at alle
detaljer ikke er kjent eller fastsatt i denne fasen av prosjektet.

Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. Kvantifisering av sannsynlighet
og konsekvens vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon og metoder for å
påvise hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet.
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3. IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER

Ved gjennomgang av sjekkliste er aktuelle farer og uønskede hendelser identifisert. For
aktuelle hendelser/farer, der risikovurderingen konkluderer med lav risiko (grønn), er det i de
fleste gitt en kommentar i sjekklistens kommentarfelt.

Identifiserte, uønskede hendelser er følgende:

Tabell 2, oversikt over hendelser i plassert i riskomatrise.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig

2.
Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3.
Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

5.
Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært
sannsynlig

4. Meget
sannsynlig

3. Sannsynlig 11

2. Mindre
sannsynlig

36 18

1. Lite sannsynlig 37 2, 3 48, 49 54

Nr. Hendelse/Situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko

2 Kvikkleire, ustabile
grunnforhold, marine
avsetninger (fare for utglidning)

Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (2) 2

3 Løsmasseskred (stein, jord,
leire, herunder skred knyttet til
flom), sekundærvirkning av
skred (oppdemming, flodbølge)

Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (2) 2

11 Radongass Sannsynlig (3) Ubetydelig/Ufarlig (1) 3

18 Nyere tids kulturminner/-miljø Mindre sannsynlig
(2)

Mindre alvorlig/en viss
fare (2)

4



11 (23)

37 Støy Mindre sannsynlig
(2)

Ubetydelig/Ufarlig (1) 2

38 Luftforurensing Lite sannsynlig (1) Ubetydelig/Ufarlig (1) 1

48 Ulykke i av-/påkjørsel Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (3) 3

49 Ulykke med gående/ syklende Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (3) 3

54 Bebyggelse med spesielt stor
fare for brannspredning

Lite sannsynlig (1) Alvorlig / Farlig (4) 4

4. VURDERING AV UØNSKEDE HENDELSER/SITUASJONER

Nedenfor følger en vurdering av de enkelte uønskede hendelsene med eventuelle forslag til
tiltak og evt. oppfølging.

2: Kvikkleire, ustabile grunnforhold, marine avsetninger (fare for utglidning)

I forbindelse med bygging av ny handelsskolefløy i 1977 ble det gjort grunnundersøkelser. I
følge notat vedr. geoteknikk og skredfare viste disse at grunnen består av fast lagret leire
over moreneavsetninger. Det er ikke registrert setninger er sprekkdannelser i eksisterende
bebyggelse. Grunnforholdene vurderes som bæredyktige og stabile. (J.fr Notat vedr.
geoteknikk og skredfare datert 28.09.2015).

3: Løsmasseskred (stein, jord, leire, herunder skred knyttet til flom),
sekundærvirkning av skred (oppdemming, flodbølge)

Jfr. punkt over og notat vedr. geoteknikk og skredfare datert 28.09.2015. Planområdet ligger
ikke i flomsone.

Kartet viser 10, 100, 200 og 500-årsflom (fra kommunens kartsider).
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11: Radongass
Planområdet ligger tett inntil områder med særlig høy aktsomhetsgrad med tanke på radon.
Status i planområdet er ifølge NGU sin kartportal usikker. Risikoen regnes likevel for liten da
tiltak for å redusere risiko sikres med krav til tiltak i byggesak.

Utsnitt fra NGU sin kartportal med oversikt over radon aktsomhetsgrad. Planområdet er inntegnet med rød strek.

18: Nyere tids kulturminner
Det er to eldre SEFRAK-registrerte bygg i planområdet, ingen av byggene har formelt vern
med hjemmel i Pbl eller Kulturminneloven. For å redusere konsekvensene for kulturminner
og kulturmiljø, foreslås det hensynssone bevaring over den gamle handelsskolefløyen med
krav om bevaring av fasade mot Hammerbrogate. Det åpnes for ombygging til leiligheter i det
gamle bygget. Videre er høyden på nybyggene blitt redusert med en etasje siden varsling av
oppstart for at prosjektet skal bli mindre dominerende i nærmiljøet. Eksisterende bebyggelse
nord på tomten ansees mindre verdifull, og foreslås revet (Jfr. Kulturminnerapport datert
26.09.2014)
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Den eldre Meieri/Handelskolefløyen vender mot gateløpet i Hammerbrogate, og bidrar til å skape et helhetlig
kulturmiljø i gata. Foreslått hensynssone bevaring bidrar til å redusere risikoen for kulturmiljøet på Nordsia.

I følge kulturminnerapporten er trevillaen nord i planområdet ikke en naturlig del av den organisk fremvokste
bystrukturen på Blyberghauge. Tilhørende garasje er fra 1950-tallet og feilaktig registrert i SEFRAK.
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37:Støy

Veitrafikken i Lagesensgate og Hammerbrogate generer en del støy. For å sikre
tilfredsstillende forhold legges T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging til grunn i bestemmelsene. Det legges dessuten til rette for skjermvegger og
innglassing av balkonger i planforslaget. (Jfr. Illustrasjonsplan og rapport om Støy og
luftforurensning datert 23.02.2016)

38: Luftforurensing

Ny trafikk vil ikke generere nevneverdig ny luftforurensing. Bebyggelsen i planområdet
befinner seg utenfor gul sone. Det er ingen grunn til å fraråde planforslaget, men det
anbefales at luftinntak til ventilasjon plasseres høyt og lengst mulig unna gatene og utstyres
med støvfilter. (jfr rapport om støy og luftforurensning datert 23.02.2016)

48: Ulykke i av- og påkjørsel

I NVDB er det ikke registrert ulykker i tilknytning til planområdets eksisterende av- og
påkjørsler. To ulykker er registrert de siste 20 årene lenger nord i Lagesensgate. Begge
ulykker med lettere personskader.

Utsnitt av kart NVDB.

Trafikknotatet (datert 24.02.2016) konstaterer at en realisering i henhold til planforslaget kun
vil genere minimalt med trafikkøkning i gatene rundt planområdet. For å minimere risiko ved
av- og påkjørsel foreslås det at ny avkjørsel trekkes så langt sør som mulig og bort fra
Hellebakken (i Lagesensgate), samt at det reguleres inn frisiktsone ved adkomst til p-kjeller.
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49: Ulykke med gående/ syklende

I følge NVDB var det involvert en syklist i 1 av de 2 registrert ulykkene i nærheten av
planområdet. Vedkommende fikk kun lettere skader. For å redusere risiko foreslås det i
planforslaget å videreføre fortau på vestsiden av Hellebakken. Dette bedrer forholdene for
myke trafikanter. Den minimale trafikkøkningen som forespeiles i trafikknotatet gir ikke grunn
til å forvente nevneverdig ulykkesfrekvens.

54: Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning
Deler av planområdet inngår i sone for Tette trehusmiljøer og Brannsmitteområde. Ny
bebyggelse representerer i seg selv ikke spesielt stor brannfare.

Kartet viser tette trehusmiljø og brannsmitteområder. (www.miljostatus.no)

Det ansees å være liten sannsynlighet for at det oppstår brann i planområdet. Eventuelle
nødvendige tiltak for å forhindre eventuell spredning sikres i byggesak.
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5. KONKLUSJON

Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget. De 9 temaene som påkaller
oppmerksomhet er:

2 Kvikkleire, ustabile grunnforhold, marine avsetninger (fare for utglidning)

3 Løsmasseskred (stein, jord, leire, herunder skred knyttet til flom),
sekundærvirkning av skred (oppdemming, flodbølge)

11 Radongass

18 Nyere tids kulturminner/-miljø

37 Støy

38 Luftforurensing

48 Ulykke i av-/påkjørsel

49 Ulykke med gående/ syklende

54 Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning

Følgende tiltak er foreslått for å redusere risikobildet:

- Redusert byggehøyde nybygg og hensynssone bevaring.
- Legge til rette for skjermvegger og innglassing av balkonger for å imøtekomme

støykrav
- Av- og påkjørsel trukket lenger sør i Lagesensgate og vekk fra Hellebakken.
- Frisiktsone
- Videreføring av fortau på vestsiden av Hellebakken.
- Utvidelse av fortau og tilrettelegging for krysningspunkt i svingen

Hammerbrogate/Lagesensgate.

Forholdene og tiltakene for å redusere risikoen knyttet til dem, er nærmere beskrevet i
kapittel 4.
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Kilder

• Ngu.no, inkl kartbaser

• NVE Atlas (http://skredatlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas)
• Kartinnsynsløsningen på www.miljostatus.no
• Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
• Ringerike kommunes kartløsning
• Rapporter og planforslaget
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VEDLEGG 1. SJEKKLISTE UØNSKETE HENDELSER,

KONSEKVENSER OG TILTAK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle
punktene i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/ evt tiltak / kilde

Natur- ogmiljøforhold
Ras/skred/ flom/ havnivåheving
1 Steinsprang Nei - - -

2 Kvikkleire,ustabile
grunnforhold,
marineavsetninger
(farefor utglidning)

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 I forbindelsemedbyggingavny
handelsskolefløyi 1977ble det
gjort grunnundersøkelser.Disse
visteat grunnenbeståravfast
lagret leire over
moreneavsetninger.Deter ikke
registrertsetningerer
sprekkdannelseri eksisterende
bebyggelse.Grunnforholdene
vurderessombæredyktigeog
stabile.(J.frNotat vedr.
geoteknikkogskredfaredatert
28.09.2015)

3 Løsmasseskred
(stein, jord, leire,
herunderskred
knyttet til flom),
sekundærvirkning
avskred
(oppdemming,
flodbølge)

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 Jfr.punkt overognotat vedr.
geoteknikkogskredfaredatert
28.09.2015.Planområdetligger
ikkei flomssone.

4 Snøskred,isras,
sørpeskred,
sekundærvirkning
avskred
(oppdemming)

Nei - - -

5 Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo/ isgang

Nei - - Planområdetliggeri nærheten
avHønefossen,mener ifølge
kartdatafra NVEutenfor alle
flomsoner.

6 Overvannsflom
(innenområdet/
nedenforliggende
områder),erosjon,
vanninntrengning

Nei - - 0

7 Havnivåstigning Nei - - 0
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Vær,klima

8 Spesieltvindutsatte
områder
(Ekstremvær,storm
og orkan)

Nei - - -

9 Spesielt
nedbørutsatte
områder,ekstrem
nedbør

Nei - - 0

10 Storesnømengder Nei - - -

Andrenaturgitte forhold
11 Radongass Ja Sannsynlig Ubetydelig/

ufarlig
3 Planområdetliggertett inntil

områdermedsærlighøy
aktsomhetsgradmedtankepå
radon.Statusi planområdeter
ifølgeNGUsinkartportal
usikker.Risikoenregneslikevel
for liten datiltak for å redusere
risikosikresmed kravtil tiltak i
byggesak.

12 Naturlige
terrengformasjoner
somutgjørspesiell
fare

Nei - - -

13 Spesiellfare for
skogbrann/
gressbrann
(større/farlig)

Nei - - -

Naturmiljø / kulturmiljø / friluftsliv
14 Sårbarflora/ fauna

/fisk, viltkorridorer
Nei - - - Deter ikkeregistrertprioriterte

arter i planområdet.

15 Fremmedearter Nei - - - Deter ingensvartlistedearter i
planområdet.

16 Verneområderog
vassdragsområder

Nei - - -

17 Automatiskfredete
kulturminner

Nei - - - Deter ikkeregistrertfornminner
i planområdet.Detviseslikevel
til Kulturminnelovensparagraf
§3,dersomforminnermot
formodningskulleoppdagesi
forbindelse medaktivitet i
planområdet.
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18 Nyeretids
kulturminner/-miljø

Ja Mindre
sannsynlig

Mindre
alvorlig/ en

vissfare

4 Deter to eldreSEFRAK-
registrertebyggi planområdet,
ingenavbyggenehar formelt
vernmedhjemmeli Pbleller
Kulturminneloven.Forå
reduserekonsekvensenefor
kulturminnerogkulturmiljø,
forelsåsdet hensynssone
bevaringoverdengamle
handelsskolefløyenmedkrav
om bevaringavfasademot
Hammerbrogate.Detåpnesfor
ombyggingtil leiligheteri det
gamlebygget.Videreer høyden
på nybyggeneblitt redusertmed
en etasjesidenvarslingav
oppstart for at prosjektetskalbli
mindredominerendei
nærmiljøet.Eksiterende
bebyggelsenord påtomten
anseesmindreverdifull,og
foreslåsrevet (Jfr.
Kulturminnerapport datert
26.09.2014)

19 Områdefor lek,
rekreasjon,
friluftsliv

Nei - - 0 Deter ingenområderfor lek,
rekreasjoneller friluftsliv i
planområdet.

20 Grunnvannstand Nei - - 0

Menneskeskapteforhold
Risikofyltvirksomhet/ industri mm. / annenvirksomhetsfare
22 Kjemikalie/

eksplosiv
(kjemikalieutslipp
på landogsjø)

Nei - - 0

23 Olje- oggassindustri
(olje-oggassutslipp
på landogsjø)

Nei - - 0

24 Radioaktivindustri
(nedfall/
forurensning)

Nei - - 0

25 Avfalls-behandling
(ulovligplassering/
deponering/
spredningfarlig
avfall)

Nei - - 0

Infrastruktur, herundersvikt i kritiske samfunnstjenester
26 Vei,bru,

knutepunkt
(Spesielle
konsekvenserfor /
spesiellfare ved
hendelserpå)

Nei - - -
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27 Energiforsyning
(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - -

28 Vannforsyning/
avløpssystem
(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - 0

29 Renovasjon(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - -

30 Teletjenester
(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - -

31 Forsvarsområde/
områdefor militær
virksomhet/
skytebane

Nei - - -

32 Tilfluktsrom Nei - - -

33 Beredskap/
utrykning,
annenforsynings-
og beredskapsfare

Nei - - -

Forurensning
34 Forurensningfra

landbruk
Nei - - -

35 Akutt forurensning Nei - - -

36 Støv,støyoglukt fra
industri

Nei - - -

37 Støyfra veitrafikk Ja Mindre
sannsynlig Ubetydelig

2 Prosjektetvil ikkegenerere
vesentligeendringeri
trafikkstøy.

Detstilleskravtil maksimalt
tillatt støyi planområdetogdet
leggestil rette for innglassingav
balkongerogstøyskjermingfor
å imøtekommedisse.

38 Luftforurensning Ja Lite
sannsynlig Ubetydelig

1 Enrealiseringavplanforslaget
vil ikkegenerenevneverdig
luftforurensing.

Nybebyggelseliggerikkei gul
sone,menluftinntak bør likevel
plassereshøytogvekkfra
gateløp, samthastøvfilter.

39 Støy- andrekilder Nei - - -

40 Forurensningi
sjø/vassdrag

Nei - - -
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41 Forurensetgrunn/
evt avrenningfra
fyllplass

Nei - - - Deter ikkeregistrert
forurensningeller mistankeom
forurensningi planområdet.
(grunn.miljodirektoratet.no)

42 Høyspentlinje/-
anlegg,
elektromagnetiske
felt

Nei - - -

Transport
43 Ulykkemedfarlig

gods
Nei - - 0

44 Bruddi
transportnettet (i
store infrastruktur
traséer)

Nei - - 0

45 Bruddi
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

Nei - - -

46 Vær/førebegrenser
tilgjengelighettil
området

Nei - - -

Trafikksikkerhet
47 Størretrafikkulykke

(land,sjøog luft)
Nei - - - Områdetliggerikkei tilknytning

til størreveierellerandrestørre
infrastrukturtraseer.

48 Ulykkei av-/
påkjørsler

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 I NVDBer det ikkeregistrert
ulykkeri tilknytningtil
planområdetseksisterendeav-
og påkjørsler.Nyavkjørsel
trekkessålangtsørsomsom
mulig i Lagesensgatefor åbedre
trafikksikkerhetenmedtankepå
stignigsgradeni Hellebakken.

49 Ulykkemed
gående/syklende

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 I følgeNVDBer det registrert1
ulykkemedsyklistinvolvert i
nærhetenavplanområdet.
Vedkommendefikk kun lettere
skader.Planforslagetforeslår
videreførtfortau påvestsidenav
Hellebakkenfor åbedre
forholdenefor myketrafikanter.
Planforslagetforeslår ogsåat
fortauet nord for
Hammerbrogateutvidesi
svingenvedLagesensgatefor å
bedrefrisiktenogfor å leggetil
rette for en eventuellny
fotgjengerovergang.

Andreforhold / hendelser
50 Dambrudd Nei - - 0

51 Eksplosjoner Nei - - 0



23 (23)

52 Terror/sabotasje
(Ertiltaket i segselv
terrormål?
Potensielle
terrormål i
nærområdet?)

Nei - - 0

53 Brannberedskap
(Spesieltfarlige
anlegg/
Utilstrekkelig
slokkevann/
Begrensetatkomst
for brannbil/
brannstige)

Nei - - 0

54 Bebyggelsemed
spesieltstor fare for
brannspredning

Ja Lite
sannsynlig

Alvorlig/
farlig

4 Deleravplanområdetinngåri
sonefor Tettetrehusmiljøerog
Brannsmitteområde.Ny
bebyggelserepresentereri seg
selvikkespesieltstor brannfare.

55 Sammenrasningav
bygninger/
konstruksjoner

Nei - - 0

56 Regulerte
vannmagasinermed
spesiellfare for
usikkeris,endringer
i vannstand

Nei - - 0

57 Gruver/ åpne
sjakter,steintipp,
steinbrudd

Nei - - 0

58 Spesiellrisikoved
utbygging/
gjennomføring

Nei - - 0
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NORDRE PARK BOLIGSAMEIE. 
HAMMERBROGATEN 9a og b. HØNEFOSS.  
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. 
Hønefoss, 24.2.2016. 

 

NOTAT TEMA TRAFIKK. 

 
Plansituasjon. 
 
Planområdet omfatter Hammerbrogate 9a og b og Lagesensgate 3. Frem til 1995 var begge 
eiendommene privat videregående handelsskole.  Lagesensgate 3 var bolig frem til den ble 
overtatt av handelsskolen i 1984 og ombygget til lærerrom og grupperom. Nå reguleres de til 
to nye boligblokker. Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot 
Hammerbrogate kan transformeres til et leilighetsbygg. 
 
Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 
Kun én atkomst. 
 
Planområdet sogner kun inntil Hammerbrogaten, som igjen fortsetter som Lagesens gt i 
svingen i syd.  Hammerbrogaten ender i Fv35/Torvgata-Hønefoss Bru i øst. Se oversiktskartet 
nedenfor. 
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Situasjonsplan: 
 

 
 
 
 
 
Mengder 
 
Eksisterende trafikk. 
 
Tidligere tellinger av kommunen, som en har prognostisert frem til i dag, tilsier at 
årsdøgntrafikken (ÅDT) i Lagesens gate forbi dette planområdet er ca 4 700 kjt/d. Skiltet 
hastighet er 40 km/t og andel tungtrafikk antas å være ca 5 %. 
 
Fv35 ved Hønefoss Bru har i flg. Vegdatabanken fra Statens vegvesen en ÅDT på ca 20 700, 
skiltet hastighet 40 km/t og andel tungtrafikk ca 10%. Trafikk til/fra Hønefoss Bru fordeler 
seg i to i de envegskjørte gatene Strandgata og Torvgata. 
 
Trafikken i Lagesens gate fordeler seg i hovedsak til Ankersgate, der det er en del 
næringsvirksomheter og til Rabbaveien og Storløkkaveien.  
 
Det finner også noen små gater som i denne sammenhengen har ubetydelig trafikk. 
 
I dag er det lite biltrafikk til/fra planområdet, da bygningene der har vært brukt ekstensivt. 
Men frem til 1995 da det var skole der soknet ca 320 elever og ca 25 lærer til området. 
Parkering for ansatte og elever med bil var da kun noen få plasser inne i gårdsrommet og på 
gårdsplassen i Lagensengt.3. Øvrige hadde ikke tilgjengelig parkeringsplasser i umiddelbar 
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nærhet. Trafikken til/fra området ble derfor i hovedsak som gående/syklende. Mengden av 
myketrafikanter i området har blitt svært mye lavere enn da skolen var i drift. 
 
 
Ny trafikk. 
 
40 leiligheter vil tradisjonelt beregnet kunne gi ca 160 kjt/d, hvis bilbruken blir høy. Med så 
sentrumsnær beliggenhet er det grunn til å anta at den vil bli ca 120 kjt/d. Bruk av sykkel vil 
kunne erstatte biltrafikken. Dette vil gi en makstimebelastning på ca 15 kjt/t.  
 
Trafikken til/fra planområdet må en anta vil fordele seg med 80% mot Søndre Tov og 20% 
nord mot Ankersgate og Rabba-Storløkka. 
 
Med en årlig vekst på ca 2% vil en 10 år frem i tid få følgende totale trafikktall på de nevnte 
vegene: 
 
Trafikk 2026. Totalt. 
Gate ÅDT kjt/d Makstime kjt/t 
Hønefoss Bru 25 200 3 400 
Torvgata 12 600 1 700 
Hammerbrogate 5 720 770 
Lagesens gate syd for Ankersgate 5 600 750 
Ankersgate 2 000 270 
Lagesens gate nord for Ankersgate 5 400 730 

 
 
Atkomst 
 
I dag har Hammerbrogate 9a og b atkomst fra Lagesensgate, rett overfor krysset med 
Movaldsgata. Lagesens gate 3 har atkomst via Blyberggata.  
 
All motorisert trafikk til boligene vil gå via Lagesensgate, ned til parkeringskjeller. Syklister 
og fotgjengere vil også kunne ankomme via Blyberggata.  
 
Atkomsten fra Lagesens gate er plassert så langt sør i Lagesensgate som mulig, for ikke å 
ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken og i krysset med Moldvaldsgata på motsatt 
side. 
 
I dag er siktavstanden sydover til svingen nede ved Hammerbrogate ca 33 m. Med omlagt 
atkomst vil denne bli ca 27 m. Ved skiltet hastighet 40 km/t er ønsket siktavstand 36 m. (ved 
30 km/t ca 24 m). Atkomsten til parkeringsgarasjen er styrt av høydeforskjeller mellom veg 
og garasje, som igjen påvirker totalhøyden på bygningen. Dersom kommunen som 
vegmyndighet har vansker med å akseptere denne siktavstanden, er en mulig løsning å senke 
farten her ned til 30 km/t, eventuelt kombinert med fartshump. I forbindelse med 
kryssingsbehov for myketrafikanter og Hammerbrogate er det aktuelt å gjøre tiltak mht 
opphevet ventefelt. Det vil kunne øke sikten noe (til ca 29 m) samt virke 
hastighetsreduserende. Se sist i dette notatet. 
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Utrykningskjøretøy er i situasjonsplanen vist til egen atkomst til indre gårdsplass, like ovenfor 
krysset med Moldvaldsgata. Dette er nødvendig da atkomst kun til parkeringskjeller ikke vil 
være tilstrekkelig. 
 
 
Parkering. 
 
Dagens norm for parkering er 1 plass per enhet Det foreslås derfor minimum 1 p-plass per 
boenhet i nybygg i parkeringskjeller under bakken. HC-plasser inngår i dette tallet. 
 
Det foreslås at det også etableres 0,5 p-plass for hver leilighet i det gamle meieribygget i 
parkeringskjeller under nybygg.  
 
Ombygging av den gamle skolebygningen gjelder mindre leiligheter sentralt i byen, og det 
vurderes som hensiktsmessig å redusere p-plasskravet til minimum 0,5 per boligenhet for 
disse leilighetene. 
 
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 
 
Løsningen med parkering i kjellere direkte fra Lagens gate, se illustrasjonsplanen ovenfor, vil 
gi en trafikksikker løsning, som ikke gir nevneverdig kjøretrafikk som kan interferere med 
intern gangtrafikk eller lek/opphold av beboerne. 
 
 
Interntrafikk. 
 
Med bilatkomst direkte i parkeringskjeller vil all interntrafikk for gående skje uten konflikt 
med kjørende. Det oppnås å få en gårdsplass mellom bygg A og B som blir helt bilfri (bortsett 
fra utrykningskjøretøy som kan kjøre her, men det er jo helt unntaksvis). Mellom vente 
gårdsplass og lekeområdet syd for bygg B kan gående enten gå gjennom parkeringskjelleren 
eller via fortauet langs Lagesens gate. 
 
 
Kollektivtilbud 
 
Det er busstopp på Søndre Torv for begge kjøreretninger. Der går det tett med bybusser og 
andre regionale busser. Kollektivtilbudet er så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En 
finner det derfor ingen grunn til å analysere tilbudet nærmere i denne saken. Forbindelsen 
mellom boligene og busstoppet er sammenhengende fortau langs Lagesens gate og 
Hammerbrogate.  
 
Som typisk nærbutikk er det ikke mange som vil bruke kollektivmiddel hit, men om det er så 
er dette tilbudet meget godt. 
 
 
Gående og syklende. 
 
Målpunktene for myke trafikanter vil (selvsagt) være arbeid, skole offentlig og privat 
tjenesteyting, samt besøk til andre beboere i byen. Det aller meste av disse målene kan lett 
nåes ved å benytte det alminnelige nettet av fortau, fotgjengeroverganger og gang-/ 



5 
 

sykkelveger, og planområdet grenser inntil fortauet i Lagesensgate som igjen er knyttet til det 
øvrige nettet for myke trafikanter. 
 
Gående/syklende vil ha nære mål til friområder på St. Hanshaugen og Nordre Park, på andre 
siden av Hammerbrogate. Til St. Hanshaugen kan de trygt gå via Blyberggata, som er en 
svært liten trafikkert gate.  
Å komme seg til Nordre Park krever kryssing av Lagesens gate/Hammerbrogate. Det er ikke 
fotgjengerfelt her. Det kan vurderes, med plassering fortrinnsvis ved svingen 
Hammerbrogate-Lagesens gate. 
 
Nærmeste grunnskole er i dag Hønefoss skole, som ligger ca 300 m unna, med fortau på 
begge sider av gatene Torvgata og Strandgata. Det er fotgjengerfelt i alle krysningspunkter 
langs disse rutene. 
 
 
Trafikkulykker. 
 
I flg vegvesenets vegdatabase her de de siste 20 årene vært to ulykker med personskade i 
nærheten av planområdet; en i 1998 og en i 2010. Begge ulykkene fant sted ved Lagesens gate 
12, dvs ovenfor dette planområdet. En med syklist og en med MC-fører. Begge lettere skadet. 
Ingen av ulykkene har relevans til hva som planlegges i denne saken. 
 
 
Veggeometri. 
 
Vegstandarden ved planområdet endres fra Hammerbrogate til øvre deler av Lagesens gate. 
 
Hammerbrogate har en total bredde på ca 8,5 m. Fortau på den ene siden og gang-/sykkelveg 
langs Nordre park på den andre siden. Deler av gata benyttes til kansteinsparkering. Effektiv 
kjørebredde blir da ca 6,0m.  
 
Lagesens gate nedre deler frem til Moldvaldgata har en bredde på ca 6,0m, med fortau på 
begge sider. 
 
Lagesens gate ovenfor Moldvaldgata ble i sin tid gjort om fra tofelts veg uten fortau til nå 
enfelts veg med fortau. Grunnen var de mange elevene ved Handelsskolen som gikk til en 
kiosk øverst i gata, slik at gående ble prioritert fremfor kjørende. Fortauet er ca 2,2, m bredt 
og kjørebanebredden ca 3,3- 3,5 m bred. Enfeltsvegen er prioritert for kjørende nedenfra. 
Denne løsningen fungerer relativt greit og denne planen påvirker ikke dette forholdet. 
 
For å sikre kryssing for gående over Hammerbrogate til gang-/sykkelvegen i Nordre park, 
samt lede trafikken forbi kantsteinsparkeringen i Hammerbrogate ved enden av denne og over 
i Lagesens gate på en tydelig måte, anbefales det å anlegge en opphevet rabatt. Den vil sørge 
for at det ikke parkeres for nære svingen, og vil gi gående som skal krysse gata et areal de kan 
stoppe på og få oversikt før de krysser gata. Løsningen kan eventuelt kombineres med 
forhøyet fotgjengerfelt. Beliggenheten bør være slik at en har god sikt bortover begge gatene. 
 
Siden siktavstanden for utkjøringen fra parkeringskjelleren er litt liten, vil en slik løsning øke 
denne litt, samt dempe uønsket høy hastighet her. Løsningen er her vist på neste side, som 
prinsipp. I fall den skal utføres må den detaljprosjekteres. 
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HØNEFOSS, 05.04.2016 

Siv.ing Bjørn Leifsen 
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Forord 

 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag fra Nordre Park Boligsameie å foreta en vurdering av støy 
og luftforurensning i forbindelse med regulering av Hammerbrogaten 9a og b i Hønefoss. 
 
Arkitekter har vært Link Arkitektur AS. 
 
Vurderinger og beregninger er utført av Bjørn Leifsen. 
 
 
Hønefoss, 05.04.2016. 
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Prosjektet. 
 
Planområdet omfatter Hammerbrogate 9a og b og Lagesensgate 3. Frem til 1995 var førstnevnte 
privat videregående handelsskole.  Lagesensgate 3 er en privat villa. Nå reguleres de til to nye 
boligblokker. Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate 
kan transformeres til et leilighetsbygg. 
 
Situasjonsplan: 

 
 
 
Illustrasjon: 
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Trafikktall. Forutsetninger. 
 
Det er benyttet trafikktall fra vegvesenet og framskriving av eldre trafikktellinger på de kommunale 
gatene.  
 
Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. Dette gir følgende trafikkdata: 
Trafikk 2026. Totalt. 

Gate ÅDT kjt/d Fartsgrenser Andel tungtrafikk 
Hønefoss Bru 25 200 40 10 
Torvgata 12 600 40 10 
Hammerbrogate 5 720 40 5 
Lagesens gate syd for Ankersgate 5 600 40 5 
Ankersgate 2 000 40 5 
Lagesens gate nord for Ankersgate 5 400 40 5 

 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart sant situasjonsskisser for området. 
 
 
 
STØY 
 
Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 (2012) fra MD. 
Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny 
støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.  

Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med støyfølsom 
bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

55 Lden 70 L5AF 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av Lden 
og Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på 

bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA og 
Lmaks=45 dBA). 

• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen 
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442.  
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Resultater støy. 
 
Se vedlagte resultatkart med støysoner og punktberegninger. 
 
Uten støytiltak. 
 
Sonekartet med røde og gule soner uten støytiltak viser at gul sone går inn i 
gårdsplassene/lekeområdene. De nærmeste områdene til Lagesens gate blir liggende i rød sone.  
 
Av resultatkartet som viser støynivå i fasadene uten støytiltak, fremkommer det at støynivået i fasadene 
nærmest Lagesens gate blir ca Lden=70 dBA. I fasadene inne å gårdsrommene blir støynivået omkring 
Lden=60-65 dBA.  
 
Ved fasadene som vender bort fra Lagesens gate blir støynivået lavt og betydelig lavere enn 
grenseverdien Lden=55 dBA.  
 
Maksimalnivåene/L5AF blir ca 80dBA og mer mot Lagesens gate og Hammerbrogate, men det går så lite 
tungtrafikk om natten i tidsrommet kl.23-07 at det ikke dimensjonerende for støytiltakene. 
 
 
Med tiltak mot Lagesens gate. 
 
Byggene er i hhv 5 og 6 etasjer og fasadene nærmest gatene ligger helt ut i disse. Å skjerme langs 
gatene i hele bygningens lengde er derfor neppe mulig og vil ha liten effekt på disse fasadene spesielt, 
men også for de mer tilbaketrukne fasadene. 
 
Tiltak må derfor rettes mot uteoppholdsarealene på bakkenivå og mot balkongene som ligger godt over 
bakkenivå. De naturlige tiltak blir derfor å skjerme uteplassene mellom bygningene, med inntrekk der 
bilene har atkomst til parkeringskjelleren. Se vedlagte kart for støysoner og fasader. 
 
Pga at Lagesen gate stige mot nord vil krav til skjermhøyde øke relativt mye mot den nordre blokka. 
Beregnede skjermhøyder er 2,2 m over bakkenivå for uteområdet i syd, og fra 2,5 til 3,0m for 
uteområdet mellom blokk A og B. Det er nødvendig å ha en port i skjermen mellom de to nye blokkene. 
Hvis ikke vil skjermer her ha liten/ingen effekt. 
 
Resultatkartet for støynivå på fasadene etter at skjermene er bygd viser hvor en trenger å skjerme 
balkonger. Det er der støynivået for Lden>55 dBA. I forhold til gjeldende illustrasjoner vil det si de aller 
fleste balkongene, med unntak fra noen i 1.etg. Balkongene vil i stor grad være de viktigste 
uteoppholdsarealene for leilighetene, spesielt for de i 2.etg og høyere. Tiltakets utforming må 
prosjekteres, men vil generelt være å ha det tett opp til en høyde av 1,7 m over balkonggulvet, med 
tetting ned mot gulvet og mot veggene. Vanligvis utformes det som glass over standardhøyden på 
rekkverk (1,0m). Minste flatevekt 15kg/m2 for alle flater. 
 
 
Innendørs støynivå. 
 
Fasadetiltak mot innestøy må være slik at en innfrir til NS8175 klasse C, dvs 30 dBA ekvivalentnivå. 
Innestøynivået vil, uten krav til tiltak, kunne bli høyere enn dette ved et utestøynivå på over Lekv=60 
dBA. Men med slike tiltak vil innestøynivået lett bli innfridd. 



Nordre Parks Boligsameie. Hønefoss.  Støy- og luftforurensning.                     Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

 

6 
 

Støynivået her kan bli over Lekv=70 dBA, dvs ca 10 dBA høyere. Det medfører at det ved prosjektering 
må gjennomføres beregninger for alle rom med støyfølsom bruk som ligger slik til med så høye 
støynivå.  
 
Støyretningslinjene har generelle bestemmelser om alle rom med støyfølsom bruk (soverom, stue og 
kjøkken) skal ha utvendig støynivå lavere enn Lden=55 dBA. Denne bestemmelsen er nok basert på eldre 
tekniske forskrifter der krav til fasader og ventilasjon var langt mindre i dag, og fasadedempingen mht 
lyd langt dårligere. Med åpne vinduer ville innestøynivået bli høyere enn Lekv=30 dBA og Lmaks=45 
dBA, men med lukkede vinduer og tilsvarende utestøynivå ville innestøynivået bli omtrent på disse 
nivåene. 
 
Med dagens krav til tykke vegger og mekanisk ventilasjon uten ventiler i vegg eller karmer, vil 
innestøynivået ved riktige vinduer uten vanskeligheter kunne tilfredsstille innestøynivået, og det med 
bedre lufttilgang enn i eldre bygg. 
 
Denne bestemmelsen medfører at en i byer generelt får problemer med å innfri dette kravet om maks 
Lden=55 dBA utenfor rom med støyfølsom bruk. I byer er det vanlig å sette krav om at minimum ett 
soverom blir liggende slik til at dette innfris. Leilighetene bør derfor planlegges med dette for øye, og 
reguleringsbestemmelsene kan eksempelvis presisere at ambisjonene om støy utenfor slike rom kun 
gjelder minimum ett soverom. Dette også fordi nattrafikken her er lav. 
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LUFTFORURENSNING 

Metode. 
 
Programmet VLUFT versjon 6.03 er benyttet til beregningene.  
 
Vi har beregnet konsentrasjoner i representative og utsatte punkter på tomten, dvs ved fasadene på hver 
side av bygningene. Se vedlegg. 
 
Bakgrunnskonsentrasjonen er satt i hht NILU’s standardverdier for Buskerud i programmet VLUFT. 
Disse avspeiler langtransportert forurensning. Kaldstartsoner og områdetype er satt til" middels tett 
bebyggelse", da området ligger noe utenfor sentrum. 
 
Beregningene i VLUFT er generelt såkalt ”konservative”, dvs at de beregner med god sikkerhetsmargin. 
De beregnede resultater blir derfor gjerne noe høyere enn det en vil kunne måle over tid.  
 
VLUFT beregner i forhold til statistiske værsituasjoner over mange år. Det medfører at en i år med 
unormalt lange inversjonsperioder kan få høyere verdier for verste døgn- og timesmiddel enn her 
beregnet. 
 
En har gått ut fra en andel piggfrie dekk i år 2026 på 40%, dvs et forsiktig anslag. 
 
I programmet er det forutsatt at effekten av renhold på dannelsen av svevestøv er meget beskjedent.  

Forskrifter og grenseverdier 

 
Nye retningslinjer. 
 
Gjeldende retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging er fra MD, T-1520.  
 
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny 
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.  
 
 

 
Komponent 

Luftforurensningssone 
Gul sone Rød sone 

PM10 35 μg/m3. 7 døgn per år 50 μg/m3. 7 døgn per år 
NO2 40 μg/m3 vintermiddel3 40 μg/m3. Årsmiddel 
  
Helseeffekter Personer med alvorlig 

luftveis- og hjertekarsykdom 
har økt risiko for forverring 
av sykdommen. 
 
Friske personer vil 
sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis– og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
helseeffekter. 
Blant disse er barn med luftveislidelse 
og eldre med luftveis- og 
hjertekarlidelser mest sårbare. 
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Forutsetninger om trafikkmengder fremkommer av trafikktabellen foran i den delen som omhandler støy 
her. 

Resultater luftforurensning. 

En har beregnet punkter på tomtene som representerer områder nære gata (6 m fra midten av denne), 
noe lenger innpå tomta (12 m fra midten av gata) og lenger vekk fra gata (24 m fra midten av denne). 
 
Resultatene i detalj er vist i vedlagte programutskrift.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at den nye bebyggelsen mht PM10 svevestøv vil 
ligge akkurat ved grensa for gul sone (dvs < 35µg/m3). 
 
Mht NO2 nitrogenoksider, finnes det ennå ikke program som beregner vinter- og årsmiddel, slik de 
relativt nye retningslinjene definerer dem. Og det vil være litt for usikkert å vurdere om disse 
forurensningskomponentene blir liggende utenfor eller i gul eller rød sone. Men på basis av de 
beregnede verdiene for 25. høyeste verdi pr år, som ligger på ca 87µg/m3, så bør en kunne anta at for 
NO2 vil byggene ligge omtrent ved grensa for gul sone. 
 
Konklusjonen mht luftforurensning er at boligene blir liggende like ved gul sone. Det betyr at en bør ha 
aktsomhet mht plassering av luftinntak for ventilasjonsanleggene. En bør ha de plassert høyt (f.eks på 
tak) og lengst vekk fra gatene. Anleggene bør ha støvfilter.  
 
Siden forurensningsnivåene ikke er høyere ser en ingen grunn til å fraråde bebyggelse i hht planen og 
illustrasjonene. 
 
 
 
 

Para-
meter 

Rundskriv T-1520 Resultat punkter 
Gul sone Rød sone 6m 12m 24m 

PM10 35µg/m3.  7 døgn/år 50µg/m3.  7 døgn/år 36 36 36 
NO2.  40µg/m3.  Vintermiddel 40µg/m3.  Årsmiddel - - - 











Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Nordre Park Bolisameie Hønefoss

Beregningsår: 2026 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

0 1 10h 241KV1 5750 40 5 21006 2
 

1 87 86 58 3629
0 0 0 0

5886 29 362

0

872

0 1 10h 121KV1 5750 40 5 21005 2
 

1 87 86 58 3629
0 0 0 0

5886 29 362

0

872

0 1 10h 61KV1 5750 40 5 21004 2
 

1 87 86 58 3629
0 0 0 0

5886 29 362

0

872

0 1 10h 241KV1 5750 40 5 21003 1
 

1 85 84 58 3629
0 0 0 0

5884 29 362

0

852

0 1 10h 121KV1 5750 40 5 21002 1
 

1 85 84 58 3629
0 0 0 0

5884 29 362

0

852

0 1 10h 61KV1 5750 40 5 21001 1
 

1 85 84 58 3629
0 0 0 0

5884 29 362

0

852

Antall: 6

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 1Skrevet ut den: 26.02.2016  kl: 15:28:06 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet



 

 

VARDAR VARME AS 
Org. Nr. 991 117 776  
Tlf +47 31 09 31 09 

Besøksadresse  
Follumveien 100 
3510 Hønefoss 

Postadresse  
Pb 3093 
3501 Hønefoss 

Fakturaadresse  
C/o EB AS, Pb 1602 Drammen 
E-post: faktura50@eb.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekreftelse på at Nordre Park Boligsameie kan tilknyttes fjernvarmeanlegget. 
 
Det bekreftes herved at Nordre Park Boligsameie kan knyttes til fjernvarme anlegget i 
Hønefoss. Det vil være flere mulige rørtraseer men hvilke som blir valgt er avhengig av 
mulighetene for å få til flere tilkoblinger og avstand til eksisterende traseer. 
 
 
Hønefoss 6.04.16 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gudbrand Bergsund 
markedssjef 
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2 Bakgrunn
LINKArkitekturutarbeiderforslagtil reguleringsplanfor Hammerbrogate9a,gnr.317,bnr.330,331
og333.Daplanforslagetberørerregistrertekulturminner,er det stilt kravom utredningav
kulturminneverdieneinnenforplanområdet.

Foreløpigplanavgrensning:

Oppdragsnummer: A61298

Oppdragsnavn: Nordreparkboligsameie

Dato: 16.06.2014, rev.26.09.2014

Utarbeidetav: Siv.ark.CamillaMohr og
KunsthistorikerBruseRognlien
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3 Beskrivelseavområdet
3.1 HønefossogNordsiden
Hønefossharen langogviktighistoriesomindustristed.Alleredepå1300-tallet forekomdet
sesongpregetkverndrifther, ogmot sluttenav1500-tallet begyntedenetter hvert svært
omfattendesagbruksvirksomhetenvedfossenå utvikleseg.Mot midtenav1700-tallet
nåddesagbruksvirksomhetenen topp, ogi 1763-64 boddedet ca.450personervedfossen.I
denneperiodenvarHønefosset sværtviktig industrisamfunnpålinje medbergverkenepå
KongsbergogRøros.Demangesagbrukenevedfossenbegynteimidlertid alleredefør
århundretvarommeå flytte lengerut i vassdragetfor å redusereutgifter. Resultatetvarat
bare13 avde 23opprinneligesagbrukenevedfossenvar i drift rundt år 1800.

Til trossfor det minkendeomfangetavsagbruksvirksomhetgjennomandrehalvdelav1700-
tallet, fortsatte Hønefosså vokse.Detteskyldteshovedsakelignyevirksomhetersom
mølleindustri,spikerhammer,teglverkogsagbladproduksjon,somgamangenye
arbeidsplasserogenøkendebosetningvedfossen.Etter1800stagnerteveksten.

Utoverførstehalvdelav1800-tallet forsvantdet mesteavsagbruksvirksomhetenvedfossen,
ogHønefosstok opp konkurransenmedDrammenom viktighandelmedbøndenei
opplandet,og fikk gradvisen viktigererolle somsentrummedservicefunksjonerfor bygdene
påRingerike.Dettehangtett sammenmedat Håndverksloveni 1839ogHandelsloveni 1842
opphevetlaugenesogDrammenskjøpmennenesmonopolstilling.Detvar i tilleggen generell
optimismei landetknyttet til denstadigsterkerevalutaen,ny teknologioget tydelig
nasjonaltfokuspånæringslivogbyenessentralerolle i det. I tråd meddissestrømningene
fikk Hønefosskjøpstadsrettvedkongeligresolusjon22.mars1852.

I kjølevannetavat Hønefossfikk innvilgetstatussomkjøpstaduttalte formannskapeti
januar1853at det varviktigfor KjøpstædetHønefosat det påkommunensregningskulle
opprettesen fri handelsplasseller et torv der distriktetsinnbyggerekunnekjøpeogselge
varer.Detble bestemtat torget skulleliggepåNordsidenavelva.Deretterble det søktom
økonomiskstøtte fra statenslikat grunnervervogetableringkunnegjennomføres,men
statenvillebarebidramedhalvpartenavkostnadeneogtorgetableringenstoppetopp.Den
23.mai1854komimidlertid denførstestorebybrannen.Denstartet midt i dentetteste
trebebyggelsenpåNordsidenog i løpetav3-4 timer brant 19-20bygningerned.Omtrenten
månedsenerevarreguleringskommisjonenpåbranntomta ogstakkut torgplass.Detble i
tilleggforeslåttå leggeen gatemellomtorget ogRiddergården,en mellomtorget ogbroen
over til Hammerbroøya,samten gatemellombroenvedHammerbroøyaogopp mot
Blyberghaugen.Deto sistnevnteheter i dagHammerbrogateogLagesensgate.I følgeplanen
skullegatenevære20alenbredefor å unngåbrannsmitte.
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Utsnitt avN.S.Krumsitt kart overHønefossfra 1888.Man kantydeligsedennyebreddenfra Bergsin
rutenettsplanfra 1855-56.

I utsnittet fra Krumsitt kart datert 1899servi meravrutenettet.RutenettetpåBlyberghaugener i liten grad
lesbarti dagenseiendomsstrukturog bebyggelse.VisertydelighvordanrutenettetsogLagesengatesretning
sammefaller.
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Bildeter tatt fra Hammerbroøyaogvestover mot NordreTorv,ogviserbebyggelsenpå beggesiderav
Hammerbrogate.Veiensbreddevar 20alen(12meter)for å unngåennybrannsliksomi 1854.Bildeter tatt før
branneni 1878.(Foto:ukjent)

3.2 Områdeti dag
I dager begrepeneNordsidenogSørsidengodt sementerti dagligtalentil beboernei
Hønefoss.HovedkoblingenmellombydelenegårviaHønefossbru (ferdig1952)og treffer
rett påNordretorg. I bebyggelsenrundt torget er det i dagnærings- ogservicevirksomhet
somvariererfra serveringsstedertil sparebankogeiendomsmegling.LangsHammerbrogates
nordsideliggerdet flere gamletrehus.Noenbenyttestil kontorerandresomboliger.Deter
ingenutadrettet virksomheti gaten.
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Trehusbebyggelseni Hammerbrogatesett fra NordreTorgog mot vest.

På sørsidenavHammerbrogateliggersomnevntNordrePark.Parkanleggeter opparbeidet
medgangveierogbenker.Enkelteavde gamlegrunnmurenefra dengamlebebyggelsenved
elvafungereri dagsomterrasseringi parken.

FrakryssetognordoverlangsLagesensgatekommermaninn i et områdestort sett bebygd
medsmåhus.Noelengernord, i Ankersgate,liggerdet arealkrevendenæringsvirksomhet;
Felleskjøpet,HønefossBowlingsenterm.m.
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3.3 Hammerbrogate9
PåNordsidenutviklet bebyggelsensegi forlengelseav torget og i tråd medde planlagte
gateneogunderoffiserHansBergsrutenettsplanforøvrig.I endenavgata,i kryssetmot
Lagesensgate,lå det en toetasjersbygårdi tre somble kalt Skaugsalenogble brukt som
danselokale.(Byggetvarendel avgårdentil børsemakerGuldbrandSkaug.)

Utsiktfra St.Hanshaugenmot Hammerbroøya,ØyaogSørsiden.Nedersttil venstreseesSkaugsalen.Bildeter
tatt før branneni 1878.(Foto:AxelLindahl,Gøteborg)

Den12.august1878brøt det igjenut brannpåNordsiden.Dennegangenvardet 19gårder
sombrant ned- Skaugsalenvarenavdem.Detble etter hvert oppført ny to etasjes
bebyggelsei tilknytningtil torget, mendet ble bestemtat områdetsørfor Hammerbrogate
skulleforbli ubebygdoghellerbenyttessompark.Nordrepark,somlengeble omtalt som
Branntomta,ble dermedetablert sombyensførsteparkanlegg.

Tomtader Skaugsalenhaddeliggetble solgttil det nyetablerteHønefossmeieri (ogsåkalt
RingerikesMeieribolag),somstartet driften i et nyoppførtmurbyggi 1880.Meieriet varet av
mangebymeieriersomble opprettet i Norgei sistehalvdelav1800-tallet. Tidligerehadde
produksjonenavmeieriprodukterstort sett foregåttpågårderogsetre,mendet ble etter
hvert mer fordelaktigmedbymeieriermedhensyntil transportavmelktil konsum.Det
førstebymeierietble opprettet i Skieni 1863, ogi 1900var det ca.780meierieri landet.

Meierivirksomheteni Hønefossgikkgodt,ogi 1883utvidet manet ishus.I 1893utvidet
meieriet tomta ogbyggetostebu,stall,grisehusogvognskur.Ytterligereutvidelserskjedde
1908danytt ogbedreishusble bygget.Ny,høyogrundt pipeble oppført rundt 1910.I 1913
besluttetmeierietå kjøpeny ogstørretomt nedersti Veienmarka.Nybyggetsto ferdigder i
1914.
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Fullmeieridrift rundt 1900(Foto:CongressLibrary)

Etterat meieriethaddeflyttet, ble bebyggelseni Hammerbrogatebenyttet til uliketyper
forretningsvirksomhet.I 1920-åreneflyttet NorskElektriskApparatfabrikkASinn i lokalene.I
1936ble det igjentid for ny bruk i degamlemeierilokalene,daFrøhaugogWathnes
handelsskoleflyttet inn.Skolenbenyttet deeksisterendelokaleneogutvidet medytterligere
en fløy i 1979.Skolenble avvikleti 1993i forbindelsemedreform 1994.Etterdette har
byggeneblitt brukt til ulik aktivitet; kulturaktivitet,kulturskoleogungdomsklubb.I dagstår
bygningene tomme.
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Fasademot sør

Fasademot sørvest
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Fasademot nord

Mellombyggmot vest
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Interiøri 1. etasje

Interiøri 1. etasje
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Interiøri 2. etasje

Trappmellom1. og2. etasje Vindusdetalj
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PlantegningHammerbrogate9
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3.4 Lagesensgate3
Bolighusoguthusi Lagesensgate3 bleoppført i 1899-1900avOlafAndreassen.Bolighusetble
oppført somet toetasjeslaftet tømmerhusmedlaftekasseav5-tomstømmer, opprinneliguten
kledning. Vedfolketellingeni 1910boddedet 11personeri husetsompådet tidspunktetvareid av
AlfredAndersen.Eiendommenble fra oppføringeni 1899ogfram mot 1920avhendeten rekke
ganger,og3. juni 1920bledenoverdratt fra ErikKarlsentil tømrermester P.H.Thingelstadsom
restaurertehuseti sveitserstil.Thingelstadmedfamilieboddei førsteetasje,i 2. etasjevardet to
leiligheterfor Thingelstadstømrersvenner.Detgamleuthusetinneholdvedskjul,grisehusogutedoer
for boligen,oghagenble brukt somgrisebinge.

Marthe Thingelstad,enkenetter byggmesterThingelstad,solgteeiendommentil KåreWiig i 1947.
Hanominnredethusetogbruktedet someneboligfor sinfamilie.I 1955revhandet gamleuthuset
dadet var i dårligforfatningoguhensiktsmessig.I 1956førte hanopp nytt uthuspåsammested.

FamilienWiigbrukte Lagesensgate3 someneboligtil det ble solgttil «Handelsskolen»i 1984.Det
ble daominnredetognyevinduersatt inn,og rister for ventilasjonsaggregatble innfelt i gavlveggpå
loft. Detbleogsålagt inn vannogavløpi boligen.Huseter ikkeisolert.

Etterå hahuset skolensadministrasjoni noenår, blebygningenbyggetom igjeni 1994,ogdet er nå
2 leiligheteri der.

Hovedhus(1899-1900)og uthus(1956)sett fra nordøst
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Fasademot vest

Fasademot nordvest
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Fasademot vest
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4 Metode
Utredningentar utgangspunkti Riksantikvarenskriterier for verdisettingogvektingavkulturminner,
jfr. Håndbokfor lokalregistreringISBN978-82-75-74068-5.

Forå kunneprioritere kulturminnenesverdier det nødvendigikkebareå kunneidentifisereverdiene
vi knytter til dem,vi måogsåkunnevurderebetydningenavdisseverdiene– hvormyeveierde?
Vektingenavdemer her lagtopp til å skjevedbrukavnoenkonkretekriterier. Deflesteavdisse
kriterienevil kunnebrukesbådepånasjonalt,regionaltog lokaltnivå.Denavsluttendevektingen
innebærerenvurderingbådeavom kulturminnetoppfyllernoenavkriterieneog,om dette er
tilfelle, påhvilketnivå.

Kriterieneinngåri ensystematiskframgangsmåtefor arbeidetmedverdisettingogverdivektingog
skalsikreenmestmuligomforent begrepsbruk.Framgangsmåtenskalgjørearbeidetenklere,ogdet
skalgi innsyni oggjøredet muligå etterprøvevurderingersomgjøresunderveisogkonklusjonersom
trekkestil slutt.
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5 Begrepogdefinisjoner
5.1 Kulturminnerogkulturmiljø
Kulturminnerogkulturmiljøer definert i lov om kulturminnerav9. juni 1978,§ 2:

Med kulturminnermenesallesporetter menneskeligvirksomheti vårt fysiskemiljø,herunder
lokaliteterdet knytter seghistoriskehendelser,tro eller tradisjontil.

Med kulturmiljøermenesområderhvorkulturminnerinngårsomdel avenstørrehelheteller
sammenheng.

Regleneom kulturminnerogkulturmiljøergjeldersålangt de passerogsåfor botaniske,zoologiske
eller geologiskeforekomstersomdet knytter segkulturhistoriskeverdiertil.

5.2 Automatiskfredetekulturminner(Fornminner)
Allesynligeog ikkesynligekulturminnerfra før reformasjonen(inntil år 1537)er automatiskfredet
etter Kulturminneloven.Dersomen utbyggingkommeri konflikt medet fredet kulturminne,må
planeneleggesom eller det måsøkesom dispensasjonfra loven("frigiving").Dersomdispensasjon
blir aktuelt,mådet foretasen fagliggranskingav kulturminnet (utgravingeller annet).

5.3 Nyeretidskulturminner
Nyeretids kulturminneer definert somkulturminnesomer fra etter reformasjonen(1537).Stående
byggmedopprinnelsefra perioden1537-1649er automatiskfredet etter Kulturminnelova.
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5.4 SEFRAK
SEFRAK(SEkretariatetForRegistreringAvfasteKulturminnei Norge)er et landsdekkenderegister
overeldrebygningerogandrekulturminner.Registreringable gjennomførtsomfeltarbeidi perioden
1975-1995.I Finnmarkble bygningeroppført før 1945registrerte,mensdet for restenavlandetble
registrertbygningerfra før 1900.Bygningeneble kartfestet,oppmåltog fotografert.

5.5 Vernetter Lovom kulturminnerogPlan- ogbygningsloven
Formeltvernavkulturminnerkanfastsettesetter Lovom kulturminner (Kulturminneloven) eller
Plan- ogbygningsloven:

• Kulturminnerfra før 1537ogståendebyggverkfra perioden1537-1649er automatiskfredet
etter kulturminnelovens§ 4.

• Kulturmiljøkanfredesetter Kulturminnelovens§ 20.
• Nyeretids kulturminnerkanfredesvedvedtaketter Kulturminneloven§§ 15,22og22a.
• Kulturminnerkanvernesetter Plan- ogbygningslovengjennomreguleringtil hensynssone–

bevaringavkulturmiljø i kommuneplan(§§11-8cog11-9 pkt. 7),ogreguleringsplan(§12-5
pkt. 5, 12-6 og12-7 pkt. 6,

Kulturhistoriskeller arkitektoniskverdifullekulturminnerogkulturmiljøersomkanvernesetter disse
lovene.Vedvurderingavverneverdierkandet i tilleggleggesvekt påviktigenaturverdierknyttet til
kulturminnene.

20



6 Datagrunnlag
Utredningentar utgangspunkti følgendekulturminneregistreringer:

• SEFRAK
• Askeladden– Riksantikvarenskulturminnebase

Utsnitt avkart påAskeladden.

Deter ikkeregistrertfør-reformatoriskekulturminner(automatiskfredet) i området.Potensialefor
funn avautomatiskfredetekulturminnerer ikkevurdert i utredningen.Mulighetenfor å finne hittil
ukjenteautomatiskfredetekulturminnerrepresentereren usikkerhetvedplanleggingenavtiltaket.
Undersøkelseravområderi forhold til nyefunn er forhold sometter kulturminnelovens§ 9 pliktes
utredet påreguleringsplannivå.Behovfor arkeologiskregistreringvurderesnormalt av
fylkeskommuneni varslingsperioden.

Planområdetinngår i «planID64-51a – Kvartal51a»,stadfestet13.03.1978.Områdeter regulert til
senterområde,ogdet er ikke regulertbevaringavkulturminnerinnenforområdet.

Deter registrert flere kulturminnerfra nyeretid innenforogi nærtilknytningtil planområdeti
SEFRAKogAskeladden. Følgendekulturminnerliggerinnenforeller tilstøter planområdet:
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317/330– Skole,Hammerbrogate9, Nordsiden
ObjektID100150
SEFRAKID06052425
Bygningsnr.159161218
Bygningstype:Annetkulturhus
Annenbeskrivelse:Sydfløyenbyggetsommeieri.
Byggeti 1880.Bygdom i 1914og1983.Skolebygdtil i
1979. Mellomfløyvarelektriskfabrikk1914-1935og
bygdom i 1979.BygningenhusetFrøhaugogWathnes
videregåendeskole(kalt Handelsskolen).Demeget
godt vedlikeholdtelokaleneer nåikkei bruk (1994).
317/325– Bolighus,Hammerbrogate7, Nordsiden
(Karistua)
ObjektID127031
SEFRAKID06052448
Bygningsnr.159393801
Bygningstype:Annenlandbruksbygning
Annenbeskrivelse:Vognmannsbolig.Byggetpå1800-
tallet. Dørogvinduskiftet ogalkoveendret til badi
perioden1975-2000.

317/325– Bolighus,Hammerbrogate5, Nordsiden
ObjektID124700
SEFRAKID06052447
Bygningsnr.159181251
Bygningstype:Tomannsbolig,horisontaldelt
Annenbeskrivelse:Byggeår1872.

317/324- Bolighus,Hammerbrogate3, Nordsiden
ObjektID295916
SEFRAKID06052454
Bygningsnr.159181243
Bygningstype:
Annenbeskrivelse:Taker løftet mot Sog NV.
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317/323- Bolighus,Hammerbrogate1, Nordsiden
ObjektID262614
SEFRAKID06052450
Bygningsnr.159181235
Bygningstype
Annenbeskrivelse:Harvært kommunehus,siden
ingeniørkontormedhybleri 2. etasje.Uvisstom
opprinnelsen.Byggeti 1857.Skiftettak i 1984.
Sveitserdetaljerer erstattet avkopier.I 2. etasjeer det
en dekorertsalmed3 eldreovner.
317/316- Forretningsgård,Torvgata6, Nordsiden
ObjektID127028
SEFRAKID06052446
Bygningsnr.:20364793
Bygningstype:Forretningsgård
Annenbeskrivelse:Dørmot vester murt igjen.

317/333– Bolighus,Lagesensgate3, Nordsiden
Ikkekartfestet i Askeladden.
ObjektID– Ikkeoppgitt i Askeladden
SEFRAKID0605 2423
Bygningsnr.– Ikkeoppgitt i Askeladden
Bygningstype:Enebolig
Annenbeskrivelse:Byggetom innvendigi 1980til
skoleadministrasjonogtilbakeført til leiligheteri 1994.

317/332– Bolighus,Lagesensgate2, Nordsiden
ObjektID186233
SEFRAKID06052427
Bygningsnr.159161188
Bygningstype:Andresmåhusmed3 boligereller flere
Annenbeskrivelse:Antageligbyggeti perioden1825-
1850.Tilbyggfra sluttenav1940-årene.Vinduogdør i
svalgangnyligskiftet (1994).
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7 Verdivurdering
7.1 Ringerikekommunesvurderingavkulturminnerogkulturmiljø
Kulturminnenesomer registrert i SEFRAK-registereter vurdert avrådgiveri bygningsvernJoSellægi
2000-01.Kulturminneneer foreslåttplasserti 4 vernekategorier.Formeltvernavkulturminnene
skjerførstvedreguleringtil hensynssoneetter plan- ogbygningsloven,eller vedfredningetter
kulturminneloven.

Utdragfra kulturminnevurderingenfra 2000-01

Garasjei Lagesensgate3 er registrertsomkulturminne
i tabellenover.Det låopprinneliget uthuspåsamme
sted,mendet ble revetogerstattet avgarasjei 1956.
Eksisterendebyggbørderfor tasut avtabellen.

ForHammerbrogate9 skoleogskurer det understil
oppført «mykfunkis/ etterkrigsfunkis».Detteer ikke
korrekt.Meieriet bleoppført i 1880oger mestpreget
avdenneperioden,til trossfor senereombygginger.I
følgeregistreringenble skuretble oppført i perioden
1975-2000,oger derfor hellerikkepregetav
«etterkrigsfunkis».

Ringerikekommunearbeidernåmedenegenutreding
for nyeretids kulturminnerknyttet til revisjonav
kommuneplanen.I utredningenblir det foreslått
avgrensningavkulturmiljøsomskalsikresmed
hensynssonerogretningslinjeri kommuneplanen.

Planområdetliggerinnenforett avde foreløpig
foreslåtteområdene,sekartutsnitt til høyre.

24



Område4 - Nordsia/Blyberghaugen

«Hoveddelenav bygningenei områdeter oppført i perioden1800-1899.Deter ogsånoenhussomer
oppført i sistehalvdelav1900-tallet. I områdeter det fleregårderi sveitserstil,samt noemyk-funkis-
og funksjonalisme(funkis)-stil.

NordreTorvmedtilliggendebygningsmasse,somstrekkersegopptil Blyberghaugen,fortelleren
viktig delav Hønefosssinhistorie.NordreTorvvar det opprinneligebytorveti Hønefoss.Torvethar
godt bevartehistoriskebygningeroger et veldefinertuterom.SlikNordreTorv,medbebyggelselangs
gater somsluttersegtil torvet, representererett av to områderi Hønefossderdet er størsttetthet av
bygningeroppførtmedinnslagavsveitserstil.NordreTorver regulerttil områdeav antikvarisk
kulturellverdi.ParkområdetNordreParknedmot fossenog munningavdenne,bleanlagtetter at
densistebybrannenhaddeherjetdenopprinneligetrehusbebyggelsenpå stedet.I parkenfinneren
fortsatt resteravmurentil Brennerigården,somblereveti 1934.

Deleravdeni dageksisterendeBlyberghaugenblenavngittetter PeterBlyberg,mølleeier.Området
bleopprinneligbebygdogbeboddav sagbruksarbeideresomslosegnedi byendaarbeidsplasserble
opprettet i sambandmedveldrevnesagbruk.I detteområdetvarbyenseldste,uregulertebebyggelse
etablertpå sluttenav 1700-tallet. Denvanligebebyggelsenvarsmå,lavetømmerhus.I 1865skaldet
havært rundt 25husi området.I dager det ikkemyeigjenav småhusbebyggelsenpåBlyberghaugen,
mensomdet nevnesi «Husog historiei Hønefoss»s.165-166avSverreDrange,omdet lille
arbeidersamfunnet,somrepresentererenannensideav Hønefossenndet bevartevelstående
bebygdemiljø,er dette verdtå minnes,og ivaretadet somgjenståravminnerfra dennetiden.»

7.2 Vurderingavinfluensområdet
Planområdetliggeri endenavensammenhengendegatestrukturi krysningspunktetmellom
HammerbrogatenogLagesensgate.

Hammerbrogateer pregetavgammeltrehusbebyggelse(oppførtetter storbranneni 1878)påden
enesidenogparkenogHønefossenpåandresiden.
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I førstedel avLagesensgatenvardet tidligereflere kolonialforretninger,mendisseer allenedlagt.På
hjørnetmellomLagesensgateogHammerbrogatelåbymeieriet.

Influensområdetmedregistrertekulturminner

Vimenerat det førstogfremster kulturminnenelangsHammerbrogateogdenærmeste
kulturminnenei Lagesensgatesomblir direktevisueltberørt avplanområdet.Planområdeter ikke
synligfra torget ogdenøversteskolebygningenfungereri dagsomenvisuellsperremellomøvreog
nedredel avLagesensgate,ogLagesensgate3 opplevesderfor mer somen del avboligområdetenn
somen delavmiljøet langsHammerbrogate. Deter i dagheller ingensammenhengmellom
funksjoneni bygningenelangsLagesensgate.Influensområdeter derfor avgrensetsomvistpå
kartutsnittet over.
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7.3 Vurderingogvektingavkulturminnerinnenforplanområdet

7.3.1 Hammerbrogate9

Bygningener opprinneligoppført somet tidstypiskmeierimeden2-etasjesbygningmot
Hammerbrogateogen laverefløy mot naboeiendommeni vest.Detvaret avmangemeieriersom
ble byggeti sistehalvdelav1800-tallet.

I 1900vardet ca.780meierieri Norge.PåKulturminnesøker det registrertspesieltmange
kulturminneri Opplandfylkeskommunen,ogi Buskerudhar Byarkiveti Drammendokumentert
meierihistorientil bl.a.Drammenmeieri.Det foreliggerderfor myekunnskapom meierivirksomheten
i landsdelen.

Anleggetfremståri dagsommindre lesbartogautentisk,daden langeindustripipener fjernet,
krysspostvindueneer skiftet ut mednyerevinduermedbareet felt øverst,teglveggenehar fått malt
overflate,taket er skiftet ogdet er satt inn takvinduoget størretakoppløftmot nord. I tillegger
trappenogdørapåhjørnetavbygget,somopprinneligledet inn til meieriets utsalgslokale,er fjernet,
ogbygningsmassenmot norder fjernet ogerstattet aven nyerefløy.

Fasadeuttrykketharendretsegfra tidligereå væreet godt detaljert oghøyreistbyggtil i dagå være
mer pregetavmurbygningmedstorehull i flaten. I mellombyggeter det vanskeligå sesporetter
historiskedetaljer,ogdet antasat det førstog fremster bakveggenmot naboi østogdelerav
fasadenmot vestsomer bevartavdendelen.I interiøret er det ikkesynligesporetter
meierivirksomheten,ogdet kanseut somom trappenmellom1. og2. etasjeer enestesporetter
opprinneliginteriør.Deter vanskeligå leseavinteriør ogeksteriør at dette harværtHønefossMeieri.
Dettegir byggetlavkunnskapsverdiknyttet til meierivirksomheten. Anleggeter mer pregetav
periodendadet varFrøhaugogWathneshandelsskole.Deflesteendringeneavbådeinteriørog
eksteriørogfløyeni nord,er utført i denneperioden(1936-93).

Anleggeter i forholdsvisgodstandmeden generellrominndelingoggodedagslysforholdsomgjør
det brukbarttil mangeformål. Mot Hammerbrogateer det en typiskmurbygningmedtidstypiske
detaljerrundt vinduogvedgesimsogmedmiddelsaldersverdi.Øvrigbebyggelseer tidstypiskfor en
senereperiode,menhar lavaldersverdi.
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VERDISETTING

• Kunnskapsverdier:Kunsomtypisk murbygning,ikke sommeieri
• Opplevelsesverdier:Somen del av gateløpet
• Bruksverdier:Godtilstand oggodedagslysforhold,men begrensetbruk i forhold til romløsninger.
• Alder,tidsdybdeogkontinuitet: Litenaldersverdi.Tidsdybdei forhold til variert bruk.
• Autentisitetogopprinnelighet:Autentiskveggog form. Interiør ogvindu er endret.
• Mangfold ogvariasjon:Nei, typisk murbygningfra perioden.
• Sammenhengoghelhet:Tidligerei miljø med flere kolonialbutikker i Lagesensgate.Nånærtorg og

butikker.
• Dynamikkogendring:Forholdsvistypisk endringav funksjonogtilbygg.
• Bruddogkontrast:Nei
• Lesbarhetogtydelighet:Vanskeligå lesehvilken funksjonbygningenhar hatt.
• Egnethet:Begrenseti forhold til funksjonogkrav til standard.
• Anvendbarhet:Begrenseti forhold til funksjonogkrav til standard.
• Sårbarhetogtålegrenser:Tålerbygningsvolumi tilsvarendeskalai nærområdet.
• Interaksjonnatur-kultur: VedparkenogHønefossen.
• Opprinneligsjeldent,sjeldentvedtilfeldig eller planmessigutvalg:Ikkesjelden.
• Representativtfor noesomer vanlignåellernoesomvarvanligfør: Somrepresentantfor meieri fra

slutten av1800-tallet.

VEKTING

• Kulturminnetrepresentererfasermedsærligbetydningfor historien/utviklingen: Førstedel av
meierihistorieni Hønefoss-distriktet, men sporetter meieri-driften er begrenset.

• Kulturminneter knyttet til virksomhetermedsærligbetydningfor historien: Foredlingogdistribusjon
avmeieriprodukter.

• Kulturminneter knyttet til hendelserellerbegivenhetermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter knyttet til personermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter avsærligbetydningfor eneller flere etniskegrupper(densamiskeurbefolkningen,

nasjonaleminoriteter eller andreetniskegrupper): Nei
• Kulturminnetharsærligarkitektoniskogarkitekturhistoriskverdi: Endretuttrykk. Må tilbakeføresfor

å få arkitektoniskverdi.
• Kulturminnethar særligbetydningsomkildetil historiender det finnesfå eller ingenskriftligkilder:

Andregodekilder i Drammensregionendokumentert påByarkiveti Drammen.
• Kulturminnethar særligbetydningsomressursfor lokalutviklingogverdiskaping: Begrenset

betydning.
• Kulturminnetsalderogtype utløserjuridiskevirkemidlerpå nasjonaltplan,sekulturminneloven: Nei
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7.3.2 Lagesensgate3

Postkortmedbildetatt rett etter 1900og poststemplet1912.Lagesensgate3 er enmørk2-etasjes
bygningmidt i bildet.http://www.ringeriksavisa.no/lokalhistorie2/1691-gamle-blyberghaugen

Boligener mestpregetavperiodenesom bolighus.Dener tidstypiskfor perioden,bådei forhold til
proporsjoner,fasadeuttrykkogrominndeling.

Bygningenoppfattessomforholdsvisautentisktil trossfor nyeretak (røstetlett luftet sperretak)med
sementtakstein,nyerekledningmedtidsriktigpanel,utskiftningavallevinduene,listverkog
inngangsparti.Byggetkanhahatt sperrehodermedsveitserstilsdetaljer,mendet er ingenslike
detaljerpåbygningeni dag.

Boligener godt vedlikeholdtogharderfor bruksverdimeddagensfunksjon,mendener uisolertog
tilfredsstillerikkefullt ut dagenskravtil standard.

Bygningenliggerinnenforområde 4 – Nordsia/ Blyberghaugensomi kommunensutkasttil utredning
avnyeretids kulturminner,foreslåsvernetsomkulturmiljøvedrevisjonavkommuneplanen.
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Forslagtil vernavkulturmiljøbegrunnesmedat Blyberghaugenvarbyenseldste,uregulerte
bebyggelseetablert påsluttenav1700-tallet somboligområdefor sagbruksarbeideresomsloseg
nedi byendaarbeidsplasserbleopprettet i sambandmedveldrevnesagbruk.Denvanlige
bebyggelsenvarsmå,lavetømmerhus.I 1865skaldet havært rundt 25husi området, meni dager
det lite igjenavdennebebyggelsensomrepresentererenannensideavHønefossenndet bevarte
velståendebebygdemiljø.

Lagesensgate3 bleoppført i 1899-1900somen to-etasjestømmerhusfor OlafAndreassen, ogble i
1920omfattenderestaurerti sveitserstilavtømrermesterThingelstad.Illustrasjonenunderviser
utsnitt avkart fra www.1888.nolagtoppåflyfoto meddagenssituasjon.Lagesensgate3 var ikke
bebyggeti 1888,og illustrasjonenvisertydeligat desmåskalaarbeiderboligeneliggernord for denne
eiendommen.Detvurderesderfor at Lagesensgate3 ikkeendel avkulturmiljøetmed
arbeiderboligerknyttet til sagbruket.

Kart fra www.1880.noog ortofoto somviserdagenssituasjon.
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VERDISETTING

• Kunnskapsverdier:Somtypisk bolighusfra rundt 1900.
• Opplevelsesverdier:Somen del av miljøet i Lagesensgatemed markantplassering.
• Bruksverdier:Uisolert og ikke tilpassetdagensbehovogkrav til standard, men for øvriggodtilstand.
• Alder,tidsdybdeogkontinuitet: Litenaldersverdiog tidsdybde.
• Autentisitetogopprinnelighet:Endretfasademen forholdsvistro mot opprinneligform oguttrykk.
• Mangfoldogvariasjon:Typiskbolighusi tre fra perioden.
• Sammenhengoghelhet:Delav trehusbebyggelsenlangsLagesensgate,men ikke del av det eldste

arbeidermiljøetvedBlyberghaugen.
• Dynamikkogendring:Endrettil dagenskrav.
• Bruddogkontrast:Plasseringavbolig utgjør en kontrast i gateløpet.
• Lesbarhetogtydelighet:Tunogbygningerhar godt lesbari forhold til funksjonogperiodede ble

oppført.
• Egnethet:Godtegnettil dagensfunksjon, men oppfyller ikke dagenskrav til standard,bl.a. uisolert.
• Anvendbarhet:Godanvendbarhet.
• Sårbarhetogtålegrenser:Den markantebeliggenhetengjørat den tåler endringi nærområdet.
• Interaksjonnatur-kultur: Hage
• Opprinneligsjeldent,sjeldentvedtilfeldig eller planmessigutvalg:Nei
• Representativtfor noesomer vanlignåellernoesomvarvanligfør: Ja

VEKTING

• Kulturminnetrepresentererfasermedsærligbetydningfor historien/utviklingen:Nei.
• Kulturminneter knyttet til virksomhetermedsærligbetydningfor historien:Nei
• Kulturminneter knyttet til hendelserellerbegivenhetermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter knyttet til personermedsærligbetydningfor historien:Nei
• Kulturminneter avsærligbetydningfor eneller flere etniskegrupper(densamiskeurbefolkningen,

nasjonaleminoriteter eller andreetniskegrupper):Nei
• Kulturminnethar særligarkitektoniskogarkitekturhistoriskverdi:Nei,men til delslandemerkei

gaten.
• Kulturminnethar særligbetydningsomkildetil historiemedfå eller ingenskriftligkilder:Nei
• Kulturminnetharsærligbetydningsomressursfor lokalutviklingogverdiskaping:Nei
• Kulturminnetsalderogtype utløserjuridiskevirkemidlerpå nasjonaltplan,sekulturminneloven:Nei
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Oppsummeringverdisettingogvekting:

Verneverdientil Hammerbrogate9 økerpågrunnavdensammenhengenogdet kulturmiljøet
bygningener enviktigdel av.
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8 Konklusjon– kulturminnerogkulturmiljø/ influensområde

Hammerbrogate Lagesensgate

Hammerbrogate

Lagesensgate

Hammerbrogate9: Etter flere ombygningerer verdientil meieribygningenmot Hammerbrogate9
somenkeltminneredusert,mendener viktigsomendel avkulturmiljøet i gaten.Deter først og
fremstvolum, høydeogformat sombør tasvarepåsomendel avfasaderekkenmot
Hammerbrogate, ogdet bør tashensyntil miljøet i forhold til gesimshøydeogtakvinkelmot sørog
valgavfasademateriale.

Lagesensgate3: Eiendommenvar trolig ikkebebyggetpå1700-tallet, ogeksisterendebolighusble
oppført i 1899-1900somet to-etasjestømmerhusfor OlafAndreassen. Dagensbygningervurderes
derfor ikkeå væreen del avkulturmiljø4 – Nordsia/ Blyberghaugen, dadette miljøetsverdi i
hovedsaker knyttet til at dette varbyenseldste,uregulertebebyggelseetablertpåsluttenav1700-
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tallet somboligområdefor sagbruksarbeidere. Lagesensgate3 er oppført senere, ogbygningener
ikkeknyttet til det småskalatrehusmiljøet.

Somenkeltminnevurderesderfor boligeni Lagesensgate3 i hovedsakå haverdisomtypisk
representantfor boligeroppført i tre vedårhundreskiftet.

Lagesensgateer enbratt gatemedstor høydeforskjell.Nr.3 liggerlavereennarbeiderboligenei
kulturmiljø4 – Nordsia/ Blyberghaugen. Arbeidermiljøetvil derfor ikkeværesåsårbarti forhold til
økt høydei nederstedelenavgaten.

9 Kilder
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind 1: Sagbrukogsagarbeidere1600-1800.1.
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind 2: Handverkogindustri1800-1900
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind3: Kirke,skole,sentrumogservice1800-1963.
• Digitalarkivet:Folketellingfor Hønefoss1865
• Stokkeland,Kolbjørn:RingerikesMeieri 100år
• Drange,Sverre:Husoghistoriei Hønefoss
• Sellæg,Jo:Husi Hønefoss– byutvikling,byggeskikkogkulturminner.2007.
• KolbjørnStokkeland,PeterLindstad,TorbjørnSlåtto.1979.«RingerikesMeieri 100 år».

JubileumsbokpublisertavRingerikesMeieri.
• Byggesaksarkivet
• http://arkivverket.no/Digitalarkivet
• https://askeladden.ra.no/askeladden/
• http://nb.ra.no/nb/index.jsf
• http://www.ringeriksavisa.no/~vikarzhv/lokalhistorie2/5676-et-hjorne-pa-nordsiden
• http://no.wikipedia.org/
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4852-4  Arkiv: N00 &13  

 

Sak: 103/15 

 

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU) - uttalelse  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når 

Ringeriksbanen blir bygd. 

 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges 

til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden.  En 

kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre 

planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i 

sentrum. 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell 

Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om 

videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne 

aksepteres av lokalsamfunnet. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.08.2015: 

 

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til endring av 3. avsnitt i 

formannskapets innstilling: 

 

«Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden.  En 

kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre 

planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i 

sentrum.» 

 

Tilleggsforslag fra Magnus Herstad (Frp): 

 

«I den videre planlegging forutsettes det finansiering uten bompenger.» 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming over formannskapets innstilling: 

 

Første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Andre avsnitt ble vedtatt mot 1 stemme (Bakken (Ap)). 



Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Henaugs forslag i tredje 

avsnitt, ble Henaugs forslag vedtatt mot 1 stemme (uavh). 

Fjerde avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 

Herstads tilleggsforslag fikk 6 stemmer (Frp) og falt. 

 
 



























SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/260-2   Arkiv: PLN 395  

 

0605_ 395 DETALJREGULERING FOR NORDRE PARK BOLIGSAMEIE - 

OPPSTART AV PLANARBEID 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 

0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Dette krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Eksisterende bebyggelse i planområdet er i 

kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen om å rive 

eksisterende bygninger og føre opp nye boligbygg er i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Buskerud fylkeskommune går sterkt imot riving av de to verneverdige 

bygningene. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være 

irreversibelt, også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette 

området. 



Innledning / bakgrunn 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Da slik utvikling ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, 

ønsker forslagstiller å fremme oppstart av ny reguleringsplan for eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Dagens situasjon 

På den sørlige delen av området (Hammerbrogate 9) befinner seg bygningsmassen til 

tidligere Frøhaug og Wathnes videregående skole (Handelsskolen). Opprinnelig var dette 

Hønefoss Meieri som ble oppført i 1878. Bygningen er delt opp i tre fløyer mot henholdsvis 

sør, øst og nord. De danner en hesteskoformasjon rundt en gårdsplass, med åpning mot vest. 

På vestre del av gårdsplassen står det en uthusbygning. Bygningene står for tiden tomme.  

 

I den nordlige delen av planområdet (Lagesens gate 3) står det et toetasjes bolighus i tre, 

bygget i 1899, samt et uthus fra 1956. Bolighuset er for tiden utleid. 

 

Planer under arbeid i området 

 

Kommuneplanen er under revisjon. Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått 

avsatt til hensynssone for kulturminner i kommeplanen. Planen om å rive eksisterende 

bygninger og føre opp nye boligbygg er derfor i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Dette verneforslaget skal diskuteres grundig og sendes på høring før det fattes 

vedtak. Det vil inngå i prosessen hvor det kan legges frem innspill til kommuneplanen. 

Tidsrammen er her ikke fastlagt, men det vil sannsynligvis fremme forslag om hensynssoner 

i løpet av 2015.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

 

Forslagsstiller ønsker å la rive eksisterende bygg i Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 for 

å oppføre tre nye leilighetsbygg på eiendommene. Leilighetsbyggene skal ha fire etasjer 

pluss parkeringskjeller, være øst-vest orienterte med sørvendte balkonger, og inneholde til 

sammen 47 leiligheter. Disse vil være 2-, 3- og 4-romsleiligheter, med hovedvekt på 3-roms. 

Byggene vil ha saltak for å tilpasse seg bebyggelsen i nærområdet, se vedlegg 3. 

 

Planområdet er på ca. 3450 m2. Aktuelle arealformål vil være boligformål og veiformål. 

 

Mulige konfliktforhold 

 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha 

kulturhistorisk verneverdi. En utbygging i tråd med forslagsstillers planer vil være i strid 

med bevaring av denne verdien. 

På den annen side ønsker kommunen sentral boligfortetting i tråd med nasjonale 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Konflikten vil bestå i å avveie 

disse hensynene mot hverandre. 

Forprosjekter 

 



LINK Arkitektur, konsulent for forslagsstiller, har utarbeidet en rapport om kulturminner og 

kulturmiljø i og rundt planområdet. Rapporten konkluderer med at hjørnebygningen i 

Hammerbrogate, det tidligere Hønefoss Meieri, i seg selv ikke lenger har så stor verdi som 

kulturminne. Dette på grunn av flere ombygninger som har endret byggets opprinnelige 

uttrykk. I forhold til trehuset i Lagesens gate 3 blir det slått fast at dette ikke er en del av den 

opprinnelige bebyggelsen av små arbeiderboliger på Blyberghaugen. I den grad den 

kulturhistoriske verdien er knytte til å være en del av det opprinnelige miljøet, har boligen 

derfor redusert bevaringsverdi.  

 

 

Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrenset forhåndshøring hos 

kulturminnevernmyndigheten Buskerud fylkeskommune, se vedlegg 5. Hovedtrekkene i 

innspillet er referert og kommentert under. 

 

«Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 

bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 

bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 

bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 

eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen 

Nordre Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. 

Hammerbrogate 3 og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt 

hovedbygningene. Vi vil oppgradere verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, 

med større vekt på bygningens historie, som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner 

som har hatt betydning for en stor del av befolkningen. Miljøverdien er også høy, bygningen 

har en viktig rolle der den definerer hjørnet av de to gatene. Sammenhengen med eldre 

bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata og Strandgata har stor betydning. Hele gateløpet 

er i kulturminneregistreringen foreslått som et verneområde, sammen med bebyggelsen ved 

Nordre Torg.  

Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 

naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.» 

 

Det vil være mulig å rive den øvrige bebyggelsen i Hammerbrogate 9 og bygge nytt på 

denne eiendommen. Vi ser det som viktig at ny bebyggelse underordner seg og tilpasser seg 

den eksisterende verneverdige bebyggelsen, spesielt i forhold til høyde og volum. Videre 

bør ny bebyggelse fortrinnsvis plasseres slik at den slutter opp om eksisterende 

hovedstruktur. 

 

Vi går sterkt imot riving av de to verneverdige bygningene på eiendommene: 

hjørnebygningen i mur i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3.» 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen har tatt kulturminnevernmyndighetens vurderinger til orientering. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, «Kvartalet 51 a» fra 26.01.78, se 

vedlegg 2. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig formål, 

veiformål og friområde. Veitraséen nord i gjeldende regulering er ikke lenger aktuell, og er 

ikke ført videre i gjeldende kommuneplan. 



 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Hammerbrogate 9A og B AS er forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 317/330, 317/331 og 317/333. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Som nevnt ligger planområdet i et område som vil bli foreslått avsatt til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommeplanen. 

 

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

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

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

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

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 
 

Man vil kunne anta at utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Informasjon og medvirkning i planprosessen tenkes ivaretatt gjennom offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt til å gå for løsningen med å vedta planen under forutsetning av fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, er at man vedtar planen slik forslagsstiller har fremmet den. 

Konsekvensen av dette alternativet blir riving av all eksisterende bebyggelse i planområdet, 

med påfølgende oppføring av nye boligbygg. Dette vil være en irreversibel løsning, 

kulturminneverdiene tatt i betraktning. 

 

Et annet alternativ til vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det 

er fattet vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern. Dette er en del av arbeidet med revidering av kommuneplanen. Et slikt 

vedtak vil gi rom for grundige diskusjoner rundt hvor det skal være hensynssoner for 

kulturminner. Samtidig vil det gi en uavklart situasjon for forslagsstiller, hvilket er uheldig. 

 

Prinsipielle avklaringer 



Hovedkonflikten i denne saken ligger i interessemotsetningen mellom fortetting og 

kulturminnevern. Dette diskuteres under «Rådmannens vurderinger - Riving av verneverdig 

bebyggelse». 

 

Rådmannens vurdering 
 

Eksisterende grøntstruktur 

Økt antall boliger i planområdet kan resultere i en mulig økt bruk av grøntarealene på  

St. Hanshaugen. 

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Hammerbrogate 9 ligger svært sentralt mot fossen og Nordre park. Den har en markant 

plassering på hjørnet av gaten som strekker seg i direkte forlengelse av Nordre Torv, et av 

de best bevarte opprinnelige bymiljøene som er igjen i Hønefoss. Den gamle meieri-

bygningen representerer en historisk epoke fra den gang man hadde meieri midt i byen. Den 

opprinnelige teglsteinsbygningen er nå malt, døren mot gata er fjernet og krysspostvinduene 

er skiftet ut. Dette er likevel endringer som lar seg gjøre om, og bygningen vil kunne føres 

tilbake til sitt opprinnelige uttrykk.  

 

Rådmannen mener at bygningen har en egenverdi i kraft av de funksjoner den historisk har 

hatt. Særpreget den tilfører miljøet som befinner seg i gata og rundt Nordre Torv vil 

forsvinne ved en eventuell riving. Dette særpreget lar seg ikke videreføre til et nytt bygg, 

selv om dette er tilpasset det omkringliggende miljøet i volum og materialevalg.  

 

Forslagsstiller viser til dokumentasjon som holder frem at det ikke er anbefalelsesverdig å 

isolere gamle teglsteinsbygninger fra innsiden. Dette gir fare for forvitring av teglsteinen. 

Likevel ser man at dette blir gjort med hell i mange lignende saker hvor industribygg i tegl 

er transformert til boliger. Her kan nevnes Solberg Spinneri i Nedre Eiker og Buskerud 

Papirfabrikk i Drammen.  

 

Rådmannen har vært i kontakt med Norsk Kulturminnefond som stiller seg positiv til søknad 

om økonomisk støtte til et prosjekt med en transformasjon til boliger og tilbakeføring til 

opprinnelig uttrykk i Hammerbrogate 9. Fondet har ytet lite støtte til prosjekter i vårt 

område, og de ønsker en god fordeling av sine midler over hele landet. Forslagsstiller er 

informert om muligheten til å søke økonomisk støtte fra fondet til et slikt 

tilbakeføringsprosjekt.  Rådmannen stiller seg positiv til et slikt alternativt prosjekt hvor 

man bevarer fasaden mot gateløpet. Forslagstiller har imidlertid uttrykt at dette alternativet 

ikke vil være aktuelt for ham, se vedlegg 8. 

  

Når det gjelder trehuset i Lagesens gate 3, mener rådmannen at det har en verdi i kraft av å 

være en del av en samlet trehusbebyggelse, selv om det ikke var en del av det opprinnelige 

arbeidermiljøet på Blyberghaugen. I en eventuell vektig av hva som er av størst 

kulturhistorisk verdi av Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, vil rådmannen mene at 

førstnevnte har den største verdien på grunn av dens plassering på hjørnet, mot fossen, og i 

dirkete forlengelse av Nordre Torv.  

 

Et svært viktig forhold i saken er at planområdet ligger i et område som vil bli foreslått til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommuneplanen. Før det 



foreligger vedtak på en eventuell hensynssone her, vil det være forhastet å fatte vedtak om å 

gå videre med en plan som forutsetter riving. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være med til å redusere bruk av bil i sentrum. 

Det vil kunne øke muligheten til mer gang- og sykkeltransport. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

De planene som nå foreligger vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved 

fossen betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik 

de nå er skissert, vil bryte sterkt med det omkringliggende miljøet også på nært hold.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være positivt for handelsbyen Hønefoss. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen synes det har vært en vanskelig vurdering å komme frem til anbefalt vedtak i 

denne saken. Her er ønsket om fortetting kommet i konflikt med kulturminnevernet. Den 

eksisterende bygningsmassen i planområdet, og da spesielt Hammerbrogate 9, er av 

kulturminnevernmyndigheten vektet til å ha høy verneverdi, og rådmannen mener også at 

disse bygningene er av stor betydning for byens særpreg i kraft av de funksjonene de 

historisk har hatt. 

 

Generelt mener rådmannen det er viktig med utvikling. Det er derfor ønskelig å legge til 

rette for vekst og aktivitet. Samtidig er det viktig å ta vare på byens sjel også i 

utviklingsprosessen, slik at byen bevarer sin egenverdi og sitt særpreg. Med tanke på ønsket 

om at byen skal være attraktiv, er dette viktige momenter. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være 

irreversibelt, også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette 

området. Rådmannen mener derfor det er riktig å bevare inntil det er fattet politisk vedtak 

om hensynssoner. Risikoen ved det anbefalte vedtaket er imidlertid at utviklingsplanene 

stopper opp, da forslagsstiller har uttrykt at en løsning med fasadebevaring ikke vil være 

aktuell for ham å gå videre med, heller ikke har det vært aktuelt for ham å visualisere denne 

løsningen i form av skissetegninger. 

 

Et alternativt vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er fattet 

vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern.  

 

 

 

 

 
Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Gjeldende plankart, 26.01.78 



3. Nordre Park – presentasjon av prosjektet, 20.01.14 

4. Materiale til oppstart, 19.05.14 

5. Forhåndsuttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.05.14 

6. Kortfattet historiske fakta-ark fra forslagsstiller, 17.09.14 

7. Kulturminner og kulturmiljø - fagrapport fra LINK Arkitektur, 26.09.14 

8. Informasjon og dokumentasjon fra forslagsstiller, 26.09.14 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/260-4  Arkiv: PLN 395  

 
Sak: 192/14 
 
395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 
Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 
hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 
 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 
Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Hovedkomiteen (HMA) viser til befaring og orienteringer før møtet 10.11.2014,  og  
vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 
 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 
Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) og Alf Meier (Ap) tok opp rådmannens forslag. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovedkomiteens (HMA) 
innstilling, ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 



Innspill etter varsel om oppstart av planarbeid knyttet til Nordre Park 
Boligsameie 
 

Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Ringerikes Blad og på kommunens nettsider 23.05.2015, samt i 
brev til naboer og andre høringsinstanser datert 22.05.2015. Frist for innspill ble satt til 6.7.2015. Det 
har til sammen kommet inn 16 merknader. Disse oppsummeres med de mest sentrale punktene og 
kommenteres fortløpende. Innspillene i sin helhet legges ved i saken.  

 

Statens Vegvesen, datert 03.07.15 

SVV anbefaler at kommunen ikke omregulerer området før det er avklart i KVU for Hønefoss om 
Vesttangenten skal videreføres eller ikke.  

Forslagsstillers kommentar: I møte utbygger hadde med Ringerike kommune før eiendommen ble 
kjøpt, ble det bekreftet at arealet som var avsatt til omkjøringsveg skulle avreguleres.  

I KVU for Hønefoss anbefaler SVV Miljøkonseptet (K3). Dette konseptet innebærer at Vesttangenten 
blir skrinlagt.  

Rådmannens kommentar: SVV sier i sin anbefaling at «Miljøkonseptet» kommer marginalt bedre ut 
enn «Sentrumskonseptet», men at sistnevnte også kan aksepteres da det ved utbygging av 
Ringeriksbanen kan bli nødvendig med en indre omkjøringsvei. 

I møte 27.08.15, sak 103/15 vedtok kommunestyret følgende høringsuttalelse til KVU Hønefoss:  

«Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens 
transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når Ringeriksbanen blir bygd. 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges til grunn 
for videre planlegging i Hønefoss. 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En 
kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre planleggingen, 
herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i sentrum. 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell Bypakke 
Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om videre planlegging. 
Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.» 

Rådmannen ønsker på bakgrunn av dette å gjøre oppmerksom på at det er forbundet usikkerhet til 
hvilke løsninger som kommer til å bli valgt. Endelig beslutningsmyndighet ligger hos 
Samferdselsdepartementet.  

 

Jernbaneverket, datert 04.06.2015 

Jernbaneverket påpeker at området det er varslet oppstart for ligger ca. 90 meter øst for Roalinjen. 
Avstanden er så stor at Jernbaneverket ikke har merknader til planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar: Tatt til orientering 



Rådmannens kommentar: Angående statlig plan for utbygging av Ringeriksbanen og E 16 er det i 
skrivende stund ikke bestemt endelig avgrensning for planområdet. Det er mulig at det vil komme en 
avgjørelse på dette i løpet av høringsperioden for planforslaget. 

 
 
Fylkesmannen i Buskerud, datert 25.06.2015 

Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
og understreker at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive 
løsninger og begrensing av privat motorisert transport. Dette gjøres eksempelvis ved høy 
arealutnyttelse i nærhet til knutepunkter for kollektivtransport. 

Planområdet ligger i et område med bymessige kvaliteter, og eksisterende bebyggelse har 
kulturhistorisk verneverdi. Planarbeidet må derfor legge stor vekt på å ivareta bygningsmiljø og 
estetikk, både ved utforming av nye enkeltbygg og ut fra hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
bymiljø. 

Det vises også til barn og unges interesser og rettes fokus mot gode uteoppholdsarealer, samt 
prinsippene om universell utforming. Det minnes også om at kommunen skal legge vekt på 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planleggingen. Hvis planområdet ligger i 
konsesjonsområdet bes det om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. 

 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspill tas til orientering. For å ivareta kvalitetene i bymiljøet på Nordsia er det foreslått hensynssone 
bevaring over den gamle handelsskolens fløy mot Hammerbrogate. I tillegg er byggehøydene redusert 
henholdsvis 1 og 2 etasjer for å virke mindre dominerende i bymiljøet.  

 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 26.06.2015 

Fylkeskommunen kommenterer i forhold til kulturminner:  
Det vises til uttalelse datert 20.05.2014 der det påpekes at de to eldste bygningene innenfor 
planområdet, hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3, begge vurderes å 
ha høy verneverdi.  

Fylkeskommunen mener de foreslåtte boligblokkene virker svært høye og dominerende i forhold til 
bebyggelsen langs Hammerbrogate og småhusbebyggelsen på Blyberghaugen nord for planområdet. I 
fylkeskommunens forrige uttalelse ble det understreket at ny bebyggelse bør underordne seg og 
tilpasse seg eksisterende verneverdige bebyggelse, spesielt i forhold til høyde og volum. Det ble også 
anbefalt at ny bebyggelse fortrinnsvis bør plasseres slik at den slutter opp om eksisterende 
hovedstruktur. 

Fylkeskommunen mener skissene til ny bebyggelse bryter sterkt både når det gjelder høyde, volum, 
materialvalg og plassering, og deres vurdering er at den planlagte bebyggelsen vil ha stor negativ 
virkning for den verneverdige bebyggelsen i nærområdet, samt for viktige elementer i byen som 
fossen og Nordre park.  



Fylkeskommunen ser det som positivt at hjørnebygningen Hammerbrogate 9 skal bevares. Når det 
gjelder øvrige nyere bebyggelse i Hammerbrogate 9 vil fylkeskommunen ikke motsette seg riving. 
Fylkeskommunen vil imidlertid gå sterkt imot riving av Lagesens gate 3 som en bygning med høy 
verneverdi. Det anbefales videre at både Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 legges inn som 
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø. 

Avslutningsvis frarådes bebyggelsen som er skissert ved kunngjøring av oppstart, og det anbefales at 
prosjektet bearbeides i henhold til fylkeskommunens anbefalinger om tilpasning til eksisterende 
bebyggelses når det gjelder høyde, volum og plassering.   

Forslagsstillers kommentar:  
Siden varslingsperioden er prosjektet blitt bearbeidet for å ikke virke dominerende i bymiljøet. Det 
nordlige leilighetsbyggets høyder er redusert med 1 etasje og det sørlige nybyggets høyder er redusert 
med 2. Forslagstiller mener videre at hensynssone bevaring over det gamle handelsskole/meieri-
bygget er et sterkt grep som sikrer kulturmiljøet ved Nordre park. Når det gjelder Lagesensgate 3 så 
vises det til Kulturminnefaglig rapport datert 26.09.2014, som konkluderer med at dette bygget ikke 
har vesentlig verdi som enkeltminne eller som bestanddel i den organisk fremgrodde 
trehusbebyggelsen på Blyberghaugen. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Ringerike kommune – miljøavdelingen, datert 01.06.2015 

Miljøavdelingen i kommunen mener den skisserte bebyggelsen ser helt uproblematisk ut med hensyn 
til friluftsliv og miljøvern. 

Forslagsstillers kommentar:  
Tas til orientering. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringeriks-Kraft, datert 06.07.2015 

Det informeres om at Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, og at 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. Det vises til gjeldende 
tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av anlegg som følge 
av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under 
arbeidene.  
 
Ringeriks-kraft ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det vil bli nødvendig med ny 400V trafo i prosjektet. Utbyggingsavtale med RIK -Nett vil inngås. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 



Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, datert 28.05.2015 

HRA understreker viktigheten av at det settes av nok plass til avfallshåndtering. Renovasjonsbilene 
skal kjøre frem til dunker/anlegg samt ha snuplass. Det gjøres også oppmerksom på at nedgravde 
avfallsløsninger er mulig i Ringerike kommune. Skal det bygges avfallsrom må det være stort nok. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det foreslås nedgravd løsning plassert ved nedkjøringen til p-kjeller. Tiltakshaver har vært i dialog 
med HRA i forbindelse med utforming av planforslag. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. 

 

Fortidsminneforeningen på Ringerike v/Knut Ridderhus, datert 06.07.2015 

Det poengteres at planområdet ligger i et av de mest bevaringsverdige områdene i byen, og vises til 
kommunens NB-notat til Riksantikvaren. 

Fortidsminneforeningen mener videre at den skisserte bebyggelsen ikke respekterer området, og at høy 
bebyggelse på denne tomta vil endre landskapet totalt, noe som ansees uheldig.  

Fortidsminneforening mener også at Lagesensgate 3 er et viktig bygg i gata som har registrert 
verneverdi, og som ikke bør tillates revet.  

Forslagsstillers kommentar: 
Når det gjelder byggehøyder, volumer og verneverdige bygninger i planområdet, vises det til 
kommentaren til Fylkeskommunens merknad. Når det gjelder Riksantikvarens NB-register vil vi 
påpeke at de delområdene i Hønefoss som per i dag er innlemmet i registeret er; Follumåsen, 
Jugendgårdene og Løkka. Delområde Blyberghaugen/Nordsiden ble foreslått i kommunens NB-notat, 
men er ikke tatt inn i Riksantikvarens register.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen har merket seg at området Blyberghaugen/Nordsiden ikke er 
tatt med inn i Riksantikvarens register. Det er heller ikke foreslått som regionalt viktig 
bevaringsområde i forslag til regional plan for kulturminner i Buskerud. Dette betyr ikke at området 
ikke kan ha lokal verdi. Rådmannen er derfor positiv til at skisseforslaget til oppstarts-høringen nå er 
revidert og justert, der det jo også lagt inn hensynssone bevaring av hjørnebygningen Hammerbrogate-
Lagesens gate. 

 

Anette og Peter Bekkestad, datert 07.07.2015 

Bakkestad mener at skisserte forslag er preget av dominerende bygningsmasse, og at høyden på 6 
etasjer vil passe dårlig inn med bebyggelsen i nabolaget.  

Den skisserte bebyggelsen vil redusere utsikten mot sør-øst fra Bekkestads eiendom, og resultere i 
dårligere solforhold på morgenen. Ny bebyggelse vil også gi innsyn til eiendommen i Lagesensgate 8. 

Forslagsstillers kommentar:  
Med utgangspunkt i merknadene etter varsling av oppstart, er byggehøydene blitt redusert henholdsvis 
med en og to etasjer. Solforholdene på den aktuelle eiendommen vil i svært liten grad endres på 
morgenen i vinterhalvåret. Bekkestads hus ligger vest for planområdet og solforholdene vil ikke 
endres til andre tider på døgnet eller i sommerhalvåret. 
 



Man må påregne tettere utbygging i byområder enn i landlige strøk. Noe innsyn på tvers av 
eiendomsgrenser er dermed ikke til å unngå, og bør ikke være til hinder for en utvikling som er i tråd 
med overordnede retningslinjer. 
 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Audun Bakkerud, datert 06.07.2015 

Bakkerud mener den skisserte bebyggelsen i for stor grad bryter med det eksisterende landskapet og 
bebyggelsen i området – både estetisk og størrelsesmessig. Bakkerud foreslår å heller bygge ut tomta 
med en terrasse-typologi som i større grad tar hensyn til omkringliggende bebyggelse og landskap. 

Bakkerud er for øvrig bekymret for hvordan den skisserte bebyggelsen vil endre områdets karakter, og 
forringe området, samt solforholdene på en rekke av eiendommene i nabolaget. 

Bakkerud mener også at 40 til 50 nye boenheter vil endre trafikksituasjonen ved Nordre 
park/Hellerudbakken dramatisk.  

Utover disse punktene har Bakkerud en rekke generelle tanker om hvordan Hønefoss kan bli et bedre 
sted.  

Forslagsstillers kommentar: 
Den foreslåtte bebyggelsen har siden varsling av oppstart blitt redusert i høyden og har fått en mindre 
fremtredende rolle i bybildet. Bebyggelsen stiger nå gradvis fra Hammerbrogate og nordover. For 
øvrig vises det til kapittel om landskap i planbeskrivelsen. Når det gjelder solforhold, så viser 
solstudien at enkelte av eiendommene i nærområdet vil få bedre solforhold enn tidligere, og at enkelte 
vil få marginalt endrede solforhold.  
 
En realisering av planforslaget vil kun generere en mindre mengde ny trafikk; fra ca. 4700ÅDT i dag 
til ca. 4850ÅDT. (jfr. trafikknotat). 
 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Birte Birkelund, datert 06.07.2015 

Birkelund er positiv til at det verneverdige gamle meieribygget tenkes bevart, men mener for øvrig at 
den skisserte bebyggelsen ikke harmonerer med/hensyntar den eldre/eksisterende bebyggelsen i 
området. Birkelund mener den skisserte bebyggelsen vil bli svært dominerende og ruvende i området.   

Forslagsstillers kommentar:  
Jfr. svar til flere av de andre innspillene om reduksjon av byggehøyder. Det vises også til kommentar 
til Fylkeskommunen vedrørende kulturmiljø.  
 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 



Heidi Kvammen, datert 06.07.2015 

Kvammen er engstelig for at den skisserte bebyggelsen vil endre nabolagets karakter, og at de 
skisserte byggene vil resultere i innsyn og forringelse av hennes eiendom i Hammerbrogate 1.  

Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til kommentar til Bekkestad vedr. innsyn. Forslagstiller anser ikke utbyggingen å være 
konkret verdiforringende for den aktuelle eiendommen.  

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Randi Brit Jørgensen og Harry Øysæd, datert 02.07.2015 

Jørgensen og Øysæd protesterer på det sterkeste mot en utbygging i tråd med skissene forelagt ved 
varsling av oppstart. Dette skyldes at: 

- Solforholdene på eiendommen vil endres drastisk, hovedsakelig etter klokka 15. 
- Redusert utsikt og innsyn fra nye boliger. 
- Blyberggata er ikke egnet for trafikk til og fra nye boliger.  
- Det er mye leire i grunnen på byggetomt og naboeiendommer. Hvordan kan naboeiendommer 

sikres under gravearbeidene? Vil det fremdeles være beboelig for naboer under 
byggeperioden? Deres hus og de planlagte nye blokkene ligger alle i en relativt bratt sydvendt 
skråning. Om det legges til rette for utbygging på aktuelle eiendommer (høyhus eller lavere 
bygninger) bør det stilles krav til grundige grunnforhold-undersøkelser. 

- I boligområdet ligger det i dag flere boliger som er verneverdige ifølge vernemyndighetene.  
- Den skisserte bebyggelsen vil endre landskapsbildet ved fossen betydelig. Bebyggelsen vil 

bryte sterkt med det omkringliggende miljøet.  
- Oppføringen av den skisserte bebyggelsen vil gi en drastisk verdiforringelse av Blyberggata 4 

og flere andre eiendommer i nabolaget. 

Forslagsstillers kommentar 
Det vises til vedlagte solstudier. Bebyggelsen er redusert etter mottakelsen av merknadene til varsel 
om oppstart, og medfører nå mindre konsekvenser for den aktuelle eiendommen. Solstudien viser at ny 
bebyggelse får konsekvenser for solforholdene på deler av eiendommen fra sen ettermiddag i 
sommerhalvåret. På kveldstid reduseres skyggevirkningene igjen. (Se analyseutsnitt 23. juni kl. 
20.00.) I vinterhalvåret forringes solforholdene fra rundt klokka 15. Kl. 17 er de sentrale delene av 
tomta skyggelagt i både eksisterende situasjon og planforslag. Forslagsstiller er uenig i at endringene 
fra dagens situasjon er drastiske. 

Utsikten fra eiendommen er også i dag noe begrenset grunnet bebyggelsen i Lagesensgate 3. 
Forslagsstiller påpeker at utsikten mot byen i sør og øst ikke påvirkes. Når det gjelder innsyn så vises 
det til kommentarer til innspill fra Bekkestad. 

Det vil ikke åpnes for trafikk i Blyberggata. All motorisert adkomst til ny bebyggelse vil gå via 
avkjørsel i Lagesens gate. Dagens trafikk til og fra Lagesens gate 3 vil opphøre i forbindelse med 
realisering av planen.  

Grunnforholdene ble grundig undersøkt i forbindelse med bygging av "nyfløyen på Handelsskolen" i 
1977. Grunnen består av fast leire og morene i bunn. Alle bygg i område står godt uten setninger. Det 
vil bli gjennomført nye grunnundersøkelser før prosjektet settes i gang. Alle naboeiendommer vil bli 
besiktiget av uavhengig takstmann før oppstart av byggearbeidene. Nye skader som kan tilbakeføres til 



byggearbeidene i ettertid vil bli erstattet / utbedret. Det nevnes også at både utbygger og entreprenører 
er pålagt å ha forsikringer som dekker dette.  

Når det gjelder kulturminner, kulturmiljø og bebyggelsens størrelse og landskapsbilde, vises det til 
kommentar til Fylkeskommunen m.fl.   

Vedtak av reguleringsplanen vil medføre av vegtraseen som i dag er regulert over planområdet og en 
rekke boligtomter i nabolaget blir avregulert. Avreguleringen vil fjerne usikkerheten for flere av 
eiendommene i området og medføre en verdiøkning.  

Rådmannens kommentar: Innspillet er i hovedsak godt nok kommentert av forslagsstiller. Angående 
veitrasé vises det til rådmannens kommentar til uttalelsen fra Statens Vegvesen. For mer utdypende 
kommentar forøvrig, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

Nina og Ole Kristiansen, datert 02.07.2015 

Nina og Ole Kristiansen mener den skisserte bebyggelsen vil ødelegge for utsyn. De mener også at 
den virker ruvende og ikke passer inn i den øvrige bebyggelsen.  

De mener også at adkomst til en av blokkene i Blyberggata vil kunne bli kaotisk med tanke på veiens 
smale bredde.  

De hevder også at det vil bli problematisk med inn- og utkjøring nederst i Hellebakken.  

Forslagsstillers kommentar: 
Bebyggelsen er blitt redusert i høyden. Fordi bebyggelsen senkes ned i terrenget vil den fra nord 
fremstå som 3-4 etasjes. Det understrekes at den foreslåtte bebyggelsen høyeste gesims nå vil ligge 
lavere enn mønehøyden i Blyberggata 2. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen tema om landskap.  

Blyberggata vil ikke benyttes som atkomst til den foreslåtte bebyggelsen.  

Siden varsling om oppstart er atkomsten flyttet lenger unna Hellebakken, blant annet for å forbedre 
trafikksikkerheten.  

 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Karl-Petter Endrerud og Anna Skogstrøm, datert 05.07.2015  

Endrerud og Skogsstrøm mener tomten er egnet for terrasseløsninger i småskala og ikke til kompakte 
dominerende høyblokker.  

De mener også at bebyggelsen ikke tar hensyn til naboer eller til det eksisterende verneverdige 
bomiljøet/bymiljøet i Hammerbrogate og Lagesens gate. Det hevdes også at den skisserte bebyggelsen 
vil bryte totalt med helheten og landskapet i bydelen, og forringe Endreruds og Skogsstrøms bomiljø 
og livskvalitet.  

Videre understrekes det at den skisserte bebyggelsen vil gi: 

- Innsyn til Endreruds og Skogsstrøms hus 
- Drastiske reduksjon av solforholdene – hus og hage vil stort sett være i skygge.  
- Betydelig økt biltrafikk 
- En betydelig verdiforringelse av eiendom 

 



Forslagsstillers kommentar:  
Forslagsstiller understreker at bebyggelsen er blitt redusert i høyden siden varsel om oppstart for å 
imøtekomme innspill. 

Det understrekes også at det her ikke er snakk om høyblokker. Når det gjelder kulturmiljøet, 
landskapsbildet, innsyn mm, vises det til tidligere kommentarer og kulturminnerapporten.  

Solstudien viser at planforslaget vil resultere i endringer i solforholdene på de aktuelle eiendommene, 
men når det gjelder Hammerbrogate 5 og 7 er det også snakk om forbedringer. I vinterhalvåret vil 
solforholdene forbli tilnærmet identiske, men planforslaget medfører noe mer sol inn i hagen på 
ettermiddagen. I sommermånedene vil forholdene være like fra til ca. kl. 18. Etter dette vil det bli mer 
sol på gårdsplassen, men noe mindre lenger inn i hagen.  

I følge trafikknotatet vil planforslaget kun medføre en mindre økning trafikk, fra ca. 4700 ÅDT til 
4850 ÅDT.  

 

Rådmannens kommentar: Innspillet er i hovedsak godt nok kommentert av forslagsstiller. Rådmannen 
vil spesielt gjøre oppmerksom på at planene er endret etter oppstartsvarsling, og at nåværende 
planforslag legger hensynssone over den gamle delen av det gamle meieriet/handelsskolen for 
bevaring av gateløpet i Hammerbrogate. For øvrig er den planlagte bebyggelsens karakter endret både 
med reduksjon av høyder og tilpasning i forhold til materialevalg mm. For mer utdypende kommentar, 
se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

 

Diverse naboer, datert 02.06.2015 

Merknadene er sendt på vegne av 18 beboere i nærområdet. Flere av dem har også sendt merknader i 
eget navn:  

Karl Petter Endrerud 
Anna Skogstrøm 
Marianne Skogstrøm Endrerud 
Maren Skogsstrøm Endrerud 
Mathilde Skogstrøm Endrerud 
Tom Yngve Larsen 
Unni Larsen 
Aslaug Stamstad 
Synnøve Andersen 
Karina Brun 
Per E Fjeld 
Birte Birkelund 
Randi- Berit Jørgensen 
Nina Kristiansen 
Ole Erik Kristiansen 
Audun Bakkerud 
Heidi Kvammen 
Terje Andersen 



De undertegnede motsetter seg den skisserte bebyggelsen på det sterkeste. Dette med utgangspunkt i at 
de mener bebyggelsen ikke er tilpasset helheten og verneverdig bebyggelse i området og at den 
foreslåtte bebyggelsen i for stor grad vil endre bymiljøet på Nordsia/Blyberghaugen. 

 

Forslagsstillers kommentar:  
For å imøtekomme innspillene i forbindelse med varsling av oppstart med planarbeid, er byggenes 
høyde blitt redusert med henholdsvis 1 og 2 etasjer. Dette gjør at bygget blir mindre fremtredende i 
bylandskapet. For å ivareta kulturmiljøet på Nordsia foreslås det å bevare den gamle handelsskolens 
fløy mot Hammerbrogate. For øvrig vises det til den kulturminnefaglige rapporten. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Nordre 
Park boligsameie i Hønefoss i Ringerike kommune

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for boli-
ger i Nordre Park boligsameie i Hønefoss i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold 
knyttet til landskap, barn og unges interesser, støy, luftforurensning, energi og univer-
sell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med overordnede føringer. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 22. mai 2015 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Nordre Park boligsameie, Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, gnr. 317bnr. 330, 331 og 
333 i Hønefoss i Ringerike kommune. 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av to nye boligblokker og omgjøring av 
eksisterende hjørnebygning til leiligheter. Arealet er i dag regulert til allmennyttig formål, fri-
område og vei. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til boligområde og senterområde.

Fylkesmannens kommentarer

I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging står det at 
utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik 
at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transport-
former. I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på 
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder 
og miljøkvalitet tillegges vekt. Behovet for eventuelle tiltak for å sikre gående og syklende 
trafikksikre forbindelser til sentrumsfunksjoner og kollektivtransport bør vurderes. 

Planområdet ligger i et område med bymessige kvaliteter, og eksisterende bebyggelse har kul-
turhistorisk verneverdi. Planarbeidet må derfor legge stor vekt på å ivareta bygningsmiljø og 
estetikk, både ved utforming av nye enkeltbygg og ut fra hensynet til omkringliggende be-
byggelse og bymiljø. I nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, står det blant annet at kommunene skal ta hen-
syn til landskapsverdier. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen. I den grad 
det er relevant må det redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er 
vurdert og fulgt opp. 

Videre må Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser legges til grunn. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Vi minner om at leke-
arealer på tak ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på 



bakkenivå. En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal føl-
ge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Det må også leg-
ges vekt på trafikksikre løsninger, blant annet trygg skolevei.

Nye boliger med uteoppholdsareal må sikres støyforhold i tråd med Klima- og miljødeparte-
mentets Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Ut fra beliggenheten sentralt i 
byen kan det etter et nærmere begrunnet behov kunne vurderes avvik fra anbefalte støygrenser 
i tabell 3, forutsatt at vilkår i støyretningslinjen følges opp, blant annet stille side, lokalisering 
av rom for støyfølsomme bruksformål og tilfredsstillende uteoppholdsareal. Støyfaglige ut-
redninger må følge saken og eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen. Vi 
minner også om Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520. 

I nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig re-
solusjon 12. juni 2015, står det at kommunene skal legge vekt på energiomlegging og energi-
effektivisering gjennom planleggingen. Vi viser også til Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk kli-
mapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og bygningslo-
ven § 3-1 punkt g. Vi er usikre på om planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom det ligger innenfor, minner vi om at det er planen som iverksetter tilknyt-
ningsplikten til fjernvarmenettet, jf. plan- og bygningsloven § 27-5. Vi ber om at det i samråd 
med Hønefoss fjernvarme innarbeides en reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Vi 
viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til kommunenes planarbeid 
med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 

Kommunen kan også utenfor et konsesjonsområde stille krav om tilrettelegging for forsyning 
av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Dette innebæ-
rer at det vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og settes av areal til 
rørtraseer og lignende, slik at området sikres fremtidige muligheter for dette. Vi minner om 
teknisk forskrift (TEK10) hvor det er krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne 
dekkes av alternative varmeløsninger for bygninger over 500 m2.

Til slutt minner vi om at planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming, 
jf. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fasgsjef

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Faks:      Deres ref.: 14/260 

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Merknad til varsel om oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie, 

Hønefoss. 

 

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et 

forvaltningsansvar i forhold til planarbeid i medhold av plan- og bygningsloven. Hensynet 

til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter, 

både i forhold til dagens situasjon og fremtidig utvikling. 

 
Området det er varslet oppstart for ligger ca. 90m øst for Roalinjen. Avstanden er så stor at 
Jernbaneverket ikke har merknader til planarbeidet. 
 
 
  
 
Med hilsen  
 

 
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning  
  
 Knut Oddvar Stene 
 utreder og planlegger 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 



Fra: Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.06.2015 09:44:04 

Emne: SV: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

Vedlegg:  

Hei, 
Dette ser uproblematisk ut med hensyn til friluftsliv og miljøvern. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Lisa Grenlund Helgesson 
Rådgiver, miljøvern 
Ringerike kommune 
Postboks 123, Sentrum 
3502 Hønefoss 
Tlf: 32117570/40917817 

  
www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/  
 
 
 

Fra: Ingrid Liseth  
Sendt: 26. mai 2015 14:28 
Til: postmottak@fmbu.no; postmottak@bfk.no; nve@nve.no; postmottak@jbv.no; Firmapost-Sør; 
nordre.buskerud@politiet.no; post@ringeriks-kraft.no; firmapost@hra.no; kjetil.bockmann@vardar.no; 
elisabeth.solenby@hotmail.com; thomfunder@gmail.com; Geir Sverre Svingheim; Tollef Uppstad 
Buttingsrud; Arne Lange Hellum; Gunnar Hallsteinsen; Ingrid Strømme; Unni Suther; Lisa Grenlund 
Helgesson; Einar Gustav Brinch; Jostein Nybråten 
Kopi: Jan Solberg; gom@linkarkitektur.no 
Emne: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

 
Hei! 
 
Vedlagt følger brev med  varsel om oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie, Hønefoss. 
 
Det er også lagt ved andre aktuelle saksdokumenter. 
 
Informasjonsmøte avholdes på Hotel Ringerike tirsdag 9. juni kl. 17.00 (se varselsbrevet). 
 
Merknadsfristen er satt til mandag 6. juli 2015. 
 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 



Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 28.05.2015 16:06:48 

Emne: SV: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

Vedlegg:  

Hei 
Den eneste kommentaren HRA har er at det settes av nok plass til avfallshåndtering. Renovasjonsbilene 
skal kjøre frem til dunker/anlegg samt ha snuplass. Gjør også oppmerksom på at nedgravde 
avfallsløsninger er mulig i Ringerike kommune. Dette er store beholdere som graves ned og hvor kun 
innkastenhet er synlig over bakken. Skal det bygges avfallsrom må det være stort nok. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 

Fra: Jarle Bakken  
Sendt: 26. mai 2015 15:08 
Til: Gunn M. Johannessen 
Emne: VS: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

 
 
 

 

Fra: Ingrid Liseth [mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 26. mai 2015 14:28 
Til: postmottak@fmbu.no; postmottak@bfk.no; nve@nve.no; postmottak@jbv.no; Firmapost-Sør; 
nordre.buskerud@politiet.no; post@ringeriks-kraft.no; Firmapost; kjetil.bockmann@vardar.no; 
elisabeth.solenby@hotmail.com; thomfunder@gmail.com; Geir Sverre Svingheim; Tollef Uppstad 
Buttingsrud; Arne Lange Hellum; Gunnar Hallsteinsen; Ingrid Strømme; Unni Suther; Lisa Grenlund 
Helgesson; Einar Gustav Brinch; Jostein Nybråten 
Kopi: Jan Solberg; gom@linkarkitektur.no 
Emne: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

 
Hei! 
 
Vedlagt følger brev med  varsel om oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie, Hønefoss. 
 
Det er også lagt ved andre aktuelle saksdokumenter. 
 
Informasjonsmøte avholdes på Hotel Ringerike tirsdag 9. juni kl. 17.00 (se varselsbrevet). 
 
Merknadsfristen er satt til mandag 6. juli 2015. 



 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 







Fra: peter@bekkestad.no [peter@bekkestad.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: anette.holten.bekkestad@if.no [anette.holten.bekkestad@if.no] 

Sendt: 07.07.2015 10:10:30 

Emne: Nordre Park Boligsameie 

Vedlegg:  

Hei, 
 
Viser til brev av 22. mai angående oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 
Vi som eiere av Lagesensgate 8 er nærmeste nabo til Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3.  
 
Har prøvd å ringe forslagstillers kontaktperson, Jan Solberg flere ganger, men har dessverre 
ikke kommet igjennom til han, men vi har følgende innspill til planarbeidet.  
 
Vi er i utgangspunktet positive til utbygging av gamle handelskolen for boliger, men synes at 
nåværende forslag er preget av veldig dominerende bygningsmasser i lokalområet. Vi synes 
spesielt at høyden på 6 etasjer vil passe dårlig inn med annen bebyggelse, og for oss som 
eiere av Lagesensgate 8 vil dette ha en direkte negativ konsekvens ved at vi vil få redusert 
utsikt mot sørøst, men enda viktigere er  at vi vil få direkte innsyn til alle uteområdene og 
flere av rommene i huset tilhørende eiendommen i og med at planlagte bygg vil ha “utsikt” 
ned og inn til Lagesengate 8. Dette vil både forringe verdien av eiendommen og 
bo/livskvaliteten til beboerne i Lagesensgate 8  
 
Av egen erfaring og ved å studere utvidet sol/skygge analyse vil også mye av morgensolen 
forsvinne fra eiendommen, som er med på å ytterligere øke de negative konsekvensene ved 
en utbygging i denne skala (antall etasjer) av Nordre Park Boligsameie. 
 
Ta gjerne kontakt med Peter Bekkestad på telefon 916 81 8785 da vi er positive til å 
diskutere alternative muligheter. Vennligst bekreft mottatt.  
 
 
Mvh, 
 
Anette og Peter Bekkestad 
 
 
 
 
 



Karl-Petter Endrerud og Anna Skogstrøm
Hammerbrogaten 5 og7
3513 Hønefoss MOTTATT

0 0 JUL 201s

Ringerike kommune,
Areal- og byplankontoret,
Postboks 123 Sentrum,
3502 Hønefoss

Hønefoss 5. Juli 2015

INNSIGELSE P.4. FORSLAG:
NORDRE PARK BOLIGSAMEIE . OPPSTART AV DETALJREGULERING.

Som nærmeste nabo til Hammerbrogaten 9 og Lagesens gate 3 vil vi med dette komme med
innsigelser til den foreslåtte utbyggingen "Nordre park boligsameie".
Vi er positive til byutvikling i Hønefoss og vi s¡mes det vil kunne bli fint med flere naboer i
området. Tomten som er foreslått utbygd til boliger inviterer til terasseløsninger i småskalaformat
og ikke til kompakte og dominerende høyblokker.

Den foreslåtte utbyggingen framstår for oss som en ren provokasjon da det ikke på noen måte tar
hensyn til naboer eller til det eksisterende bomiljøet i Hammerbrogaten og Lagesens gate. Å
integrere et nytt i bygg i et gammelt og verneverdig område krever stor respekt for det eksisterende
og autentiske miljøet. Denne respekten er helt fraværende i forslaget.

Området Hammerbrogaten, Lagesens gate og Blyberghaugen er et unikt og verneverdig bomiljø
bestående av små og store trehus med skjermede gamle hager som strekker seg opp mot
Sankthanshaugen. Det er disse kvalitetene som gjør området til et fantastisk sted å bo. Bebyggelsen
i Hammerbrogaten er fra 1870-80 årene.

De foreslåtte byggeplanene vil bryte totalt med helheten og landskapet i denne bydelen. Byggene
vil overta hele perspektivet for området Nordre Torv - Hammerbrogaten - Blyberghaugen sett fra
byen og bybrua. Byggene som er planlagt vil bli 7 meter lavere enn toppen av Sankthanshaugen.
Denne bydelen har historisk verdi og er høyt prioritert som verneområde også i Ringerike
kommunes egne dokumenter.

Vi vil vise til Rådmannes uttalelse i forbindelse med forslagsstillers første utkast til utbygging der
Rådmannen skriver:

De planene som nå foreligger, vil etter Rådmannens vurdering endre landskapsbilde ved
fossen betydelig, både på avstand i form av siluettvirkning, i tillegg til at bygningene slik de
nå er skissert, vil bryte sterkt med det omliggende miljøet også på nært hold.

FËg Ìoñ:ro;^':5-û67aao
( i a/260-36)

Ëffi
Ë3ffi 13""'i'*t'rins Nordre Parir



Vi viser videre til Ringerike kommunes svar til Riksantikvaren datert 03.12.2009:

Ringerike kommune har gjennomgått forslaget om varsomhetsområder, knyttet til nasjonale
kulturminneinteresser, som er fremlagt på bakgrunn av anbefaling fra Buskerud
Fylkeskommune vl JømJensen. (...) Vi har rangert de ulike områdene etter følgende orden
der A er høgst prioritert område

6 Storgata/Søndre Torg/Stabellsgatel Øy a
8 Nordsiden / Blyberghaugen
l l Follumåsen

Høyblokkene som er foreslått i planene vil føre til at vi som nærïneste nabo vil få en stor forringelse
av vâtrtbomiljø og dermed livskvalitet.

Forslaget vil føre til:

' Innsikt til vårt hus og hage fra nesten alle leilighetene eller leilighetenes terrasser

' Drastisk reduksjon av solforholdene, hus og hage vil stort sett være i skygge.

' Betydelig økt biltrafikk.

' En betydelig verdiforringelse av vår eiendom.

Vi har hus fra 1870 årene og vi er veldig bekynret for sprengningsarbeid i anleggsperioden.

Som nærmeste naboer kan vi ikke akseptere en utbygging i denne størrelsesorden. Vi forventer at
bygningsmassen holder seg innenfor samme høyde som dagens bygninger og gjentar at
Hammerbrogaten 9 og Lagesens gate 3 egner seg for terasseleiligheter.

Vi stoler på at fagmiljø ogpolitikere i Ringerike kommune tar hensyn til områdets egenart og verdi
og til at vi som naboer ikke skal miste de mulighetene og kvalitetene som vår eiendom innehar.

Vennlig hilsen

Karl-Petter Endrerud
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Birte Birkelund 

Lagesens gate 14 

3513 Hønefoss 

                                                                                                                                   Hønefoss 6.juli 2015 

Areal og byplankontoret  

Ringerike kommune 

 

Innspill til sak 14/260-15 –Norder Park boligsameie. 

 

Jeg vil med dette komme med mine tanker rundt den foreslåtte utbyggingen i Hellebakken, på gamle 

Meieriet/Handelsskolens tomt. 

 

Da jeg var på jakt etter bolig i Hønefoss for 5 år siden, visste jeg at jeg ville bo i et gammelt hus med 

historie og helst også på et sted som fortalte historien til byen jeg har blitt så glad i etter å ha bodd 

her i 20 år. 

Jeg fant min lille «hule» på toppen av Hellebakken og her trives jeg så godt! Det er et så vakkert, rolig 

og grønt strøk med masse historie både i veggene her i huset, samt området rundt. Det er også nært 

til skogen og vakre St.hans haugen ruver som  en grønn diamant omkranset av de gamle små 

trehusene. 

 Jeg har deltatt på by vandring  på Norsia og det har vært så spennende å høre om livet her i gamle 

dager da fossen  var stor og mektig og arbeiderboligene sto tett her på haugen. Det er et utrolig 

spennende og historisk sted og jeg er så stolt over å bo på denne siden av fossen der «alt» startet!  

Jeg syns det har vært trist å se at gamle merieriet/handelsskolen bare står og forfaller. Det særegne 

meieri bygget er det viktig å ta vare på og det er en sentral del av Hammerbrogaten.  

Da jeg fant nabovarselet i posten trodde jeg først det var en spøk eller en feil… Det kom svært 

overraskende på meg at dette virkelig var et seriøst utkast!! Hele tegningen er feil, da det ser ut som 

om alt er flatt. Hellebakken er jo ikke tatt med her i det hele tatt…. Det eneste jeg syns var fint å se 

på dette utkastet var at nettopp gamle meieriet var bevart. Men så igjen,- hvor var harmonien 

mellom det gamle bygget og de nye leilighetene??  

Jeg syns det er spennende med nytt sammen med det gamle, men det nye må ikke» ta liv» av det 

som er her fra før. Disse blokkene som er kommet frem i forslaget her vil jo dominere alt i dette 

området. De store husene vil sees overalt som noe ruvende og ikke særlig estetisk heller. Jeg er 

sikker på at dette kan gjøres på en bedre måte, der det gamle og det nye vil harmonere sammen. 

Samtidig vil alt det grønne vi nå ser når vi står på brua eller i parken nedenfor bakken bli helt skjult 

bak disse monster husene. Det er jo veldig synd, da det er viktig med grønne områder også i en by. 

Det er svært uheldig å ødelegge eksiterende grøntområder. Og da spesielt synd når ødeleggelsen 

skyldes  bygging av hus som ikke passer inn i området ellers.  

  



Jeg tenker det er mer naturlig med terasseleiligheter på denne tomten, Dette vil ikke bli for høyt i 

bybilde, samt at det vil harmonere med at det ligger i en bakke.  

Slik jeg opplever dette utkastet er at man ikke tar hensyn til området i det hele tatt! Nå kan de nye 

husene bare bryte med alt….?!!! Hvordan ønsker vi å vise frem vår by til besøkende og nye beboere? 

Vi ønsker vel å vise at vi er stolte av byen vår og at vi tenker helhet. Bygninger blir stående i mange år 

fremover og da må vi tenke nøye igjennom hva vi ønsker å se av hus i vår lille fine by, der det skjer så 

mye fint og som som også er en liten perle for oss som bor her nå. 

Juvelen ligger på Norsia og denne må vi passe godt på så den kan skinne og leve lenge lenge enda 

som den historiske juvel den er!! 

Norsia er også et viktig bevaringsverdig område i kommunen. 

Jeg er så glad for at jeg  fant min drømme hule akkurat på denne siden av fossen og jeg syns det er 

veldig viktig å bevare dette stedet.  

Jeg håper og tror at kommunen vil lytte til alle oss berørte parter som nå i disse dager sender sine 

innspill til denne utbyggingen!!!!!  

Forslag har blitt forkastet før pga. høyden til de planlagte husene… disse husene var betydelig lavere 

enn de som kom i dette nye forlaget… Så da er det rart om plutselig dette vil gå igjennom!!! 

 

Jeg har stor tro på at kommunen vil gjøre det beste for Hønefoss byen min  

 

Vennlig hilsen  

Birte Birkelund 

 

 

 

 



Fra: Heidi Kvammen [hekvamm@online.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.07.2015 13:43:02 
Emne: Merknad ang. utbygging Hammerbrogate/Lagesensgate 

Vedlegg:  

  
Merknad ang. utbygging i Hammerbrogate/Lagesensgate. 

  
Jeg eier og bor i Hammerbrogate 1. Det har jeg gjort i ca fem år. Jeg flyttet hit fordi jeg 

fant et hus som hadde en høy grad av autentisitet og historie ved seg og det hadde en 
usjenert bakgård. Dessuten lå det i et område med det samme suset av historie og 

autentisitet. Jeg har brukt mye tid, penger og krefter for å kunne bo her i mange år 
fremover. I likhet med Jan Solberg kjøpte jeg hus med høy verneverdi. Vi har begge 

kjøpt hus som kommunen ønsker å bevare for fremtiden. Vi har begge kjøpt hus i et 
område som er viktig for byens identitet. Dette må vi begge ta ansvar for.  

  

Høye bygninger vil åpenbart føre til at utbygger tjener mere penger på prosjektet sitt. 
Verdien på boligen min vil forringes når mange leiligheter har innsyn rett ned i bakgården 

og når nærmiljøet skifter helt karakter. Den vesle bakken opp Lagesensgate er et av de 
koseligste stedene jeg vet om i byen.  

  
Jeg opplever at naboene mine har en sterk kjærlighet til området. Vi ønsker oss flere 

naboer, også på meieritomta. Men vi ønsker også at flere skal ønske å bo i og ta vare på 
de gamle husene rundt denne tomta. Det er viktig å beholde de som bor her fra før og 

som ønsker å bevare strøkets karakter. Det er vanskelig å få noe til å gro under en 

koloss.  
  

Hilsen Heidi Kvammen, Hammerbrogate 1 
  

  



Fra: Heidi Kvammen [hekvamm@online.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.07.2015 12:30:28 
Emne: Merknad ang. Utbygging i Hammerbrogate/Lagesensgate 

Vedlegg:  

  
Merknad angående utbygging Hammerbrogate/Lagesensgate. 

 
Utbyggingstomta ligger i et av de mest bevaringsverdige områdene i byen. (Vi viser til 

kommunens eget NB-notat til Riksantikvaren basert på grundig, faglig registrering av 
bygninger og områder).  

  
Utbyggers planer viser absolutt ingen respekt for området. Høye bygninger på denne 

tomta kommer til å endre landskapet totalt. Haugen i Blyberghaugen kommer til å 
forsvinne. Blyberghaugen var et arbeiderstrøk med småhus. Disse småhusene fins der 

fortsatt. Man kan ikke bygge høyhus i et slikt område. Utbygger ønsker dessuten å rive 

Lagesensgate 3. Dette huset er i seg selv registrert med høy verneverdi (jmf. 
kommunens kartside), i tillegg til at det ligger i et område med høy verneverdi. Dette 

huset er en viktig bidragsyter til verneverdien i denne gata. Dersom man tillater riving av 
denne bygningen, tar man ikke det grundige registreringsarbeidet på alvor.  

  
Vi som forening ønsker å gjøre folk oppmerksomme på hvilke kulturverdier vi har i byen 

vår. Det må være et mål at de verneverdige husene/områdene eies av folk som 
anerkjenner disse verdiene.  

  

Hønefoss har flust av ledige tomter og arealer som egner seg til byutvikling. Derfor 
mener vi det er ekstremt viktig at vi ikke nå kaster barnet ut med badevannet. Hønefoss 

trenger byutvikling, men trenger også en ansvarlig forvaltning av kulturverdier som skal 
være med på å gjøre byen attraktiv for alle. Byidentiteten styrkes gjennom kulturell 

bevissthet.  
  

En utbygging vil endre områdets karakter for alltid. Ved å si ja til profittmaksimering vi 
her ser eksempel på, sier man nei til de verdiene man i utgangspunktet ønsket å verne 

om. Skal vi tillate at en aktør får ødelegge for alle andre som ønsker å utvikle denne 

delen av byen i retning av et kulturelt og næringsmessig aktivum ved fossen? 
  

Fortidsminneforeningen på Ringerike, v/ leder Knut Ridderhus. 
  

  



Audun Bakkerud  

Lagesens gate 14 

3513 Hønefoss 

Tel: 91865494 

 

Areal- og byplankontoret 

Ringerike kommune                                                                                   6.juli 2015 

 

Uttalelse/ innspill i sak 14/260-15 – Nordre Torv Boligsameie 

 

Jeg ønsker (varslet nabo) å komme med innspill i denne saken, og ønsker aller først å fremme 

noen grunnleggende synspunkter som jeg tror er relevante. Dernest går jeg inn på konkrete sider 

ved dette prosjektet slik det framstår pr i dag. Til slutt setter jeg dette inn i en utvidet 

sammenheng – med noen tanker om byplanstenkning generelt, og kommunens ansvar for dette.  

 

Byen vår - Byutvikling 

Jeg mener det er bra at det skjer byutvikling, og at nye prosjekter settes i gang i Hønefoss. Det er 

bra og viktig at det utvikles nye boliger i byen – også sentralt i byen. Kanskje ikke minst sentralt. 

Vi går sikkert inn i en spennende periode for byutvikling i Hønefoss de neste årene, både med 

og/eller uten Ringeriksbane. En utvikling mot en by som er tettere befolket/ har oppgradert 

bygningsmasse, har større tilbud/ høyere aktivitetsnivå (næringsliv, kulturtilbud, turisme osv) og 

er miljømessig godt tilrettelagt. Alt dette henger sammen. 

Det er grønt å bo i sentrum – å ha mange folk i sentrum. Hvis også byen planlegges for et 

grønnere trafikkbilde, blir effekten enda større. Og hvis samtidig det som gjør det attraktivt og 

mangfoldig å bo i sentrum bevares og forsterkes – enda mer! Og hva gjør sentrumslivet attraktivt 

i Hønefoss? Korte avstander, gamle trehus og bevaringsverdige bydeler med historisk klangbunn. 

Grønne lunger og parkområder på begge sider av brua, langs elvebredden fra Rabba/ Hengsle til 

Shiongslunden og Arena-området – ikke minst med den unike Petersøya, midt i byen. 

Utfordringen blir selvsagt å finne plass, samtidig som disse grønne lungene bevares.  

 

I prosessen som kommer vil det komme nybygg. Noen helt greie, men forhåpentligvis også noen 

virkelig spennende, nye signalbygg som løfter byen inn i en enda mer spenstig arkitektonisk 

variasjon – og helhet. Og det vil komme ombygginger, som kanskje kan ta i bruk gamle (tomme?) 

bygg på nye måter (f eks boliger?), og vil kunne sluse nye bygg inn i gamle bydeler, på en måte 

som beriker byen. Moderne arkitektur kan på sitt beste være stilig både i brudd med og i 

«samtale» med gammel arkitektur/ bebyggelse. Firmaet som er koblet inn i dette prosjektet på 

Nordsia, Link, står bak flere flotte prosjekter, blant annet den fantastiske Nordlyskatedralen.   



   

MEN…… 

Det er særdeles skuffende å se det prosjektet som legges fram her. Det ble på infomøtet i juni 

presentert som et «kompromiss», pga fredningen av hjørnebygget og tilbakekalling av tidligere 

prosjekt - men framstår snarere enn kompromissvillig/-vennlig som usedvanlig påtrengende, ja 

nærmest som provosert/provoserende? Men dessverre ikke på en arkitektonisk spenstig måte. 

Det oppsiktsvekkende er snarere den fullstendige mangelen på fleksibelt tilpasset arkitektonisk 

fantasi.  

 

En prosjekttegning i posten – en tur på brua…. 

Den dagen jeg fikk prosjekt-papirene i posten (Lagesens gate/ Blyberghaugen), var jeg på vei til 

byen. Jeg tok en titt på dem, stusset litt umiddelbart da jeg så tegningen og de voldsomme 

blokkene – men merket meg omtrent hvor store de var, og gikk videre. Omtrent ved Hattemakern 

på bybrua snudde jeg meg. Og det jeg så var bybildet sånn vi kjenner det, med Nordre Park/ 

monumentet, fossen og elveparken, Blyberghaugen/ StHanshaugen – hele det klassiske og 

byhistorisk viktige området fra Norsia-torvet til demningen, og bakover mot Rabba. 

Et område (Nordsida/ Blyberghaugen) som av kommunen selv er definert som en av tre høyest 

prioriterte bydelsområder i forhold til nasjonale kulturminneinteresser (jmf Notat, saknr 09/38-

69, L12, 3.12.2009). 

Og så satte jeg inn, så for meg: det nye bygget, sånn jeg husket det fra tegningen.  

Når trærne er grønne, dekkes nå hele Hammerbrogata, inkl gamle handelsskolen, av trær og løv 

– og hele haugen bakover framstår som en blanding av gamle trehus og grønne lunger. Med det 

foreslåtte bygget vil dette totalt forandres. Den prosjekterte bygningsmassen vil ruve over alt 

annet, og dominere bybildet sett fra sør fullstendig. Og dette bygget bryter totalt med bydelen/ 

helheten/ bylandskapet – uten å tilføre noe som helst annet av helhetlig verdi. Det ble snakket 

om trefliser i fasaden? For å forankre «historikken» rundt trevare i Hønefoss by…. Men blokkene 

framstår som malplasserte kopier av Grorud-blokker light fra 1960 (retro-stil?). Blokkene bryter 

med både bydel OG terrenget…! Og de overtar fullstendig fokus UTEN å tilføre noe nytt og kult, 

som et elegant signatur-bygg i besta fall ville kunne gjøre. 

 

For; landskapet på gjeldende tomt inviterer heller til terrasse-løsning enn høyblokk a la Grorud? 

Å bygge trinnvis fra hjørnebygget, evt med liten bakgård/ fellestun, før en gradvis oppbygning i 

rimelig høyde (ha som maks høyde: lik det gamle trehuset som skal rives i Lagesensgate 3?), og i 

en viss balanse både med det faktiske terrenget, gradvis stigning, og omkransende 

bygningsmasse.  

Blyberghaugens hengende hager??? Med noe tømmer i utsmykning/ fasader, og en fossefall-

fontene/ «fossefall» langs veggen mot gata (som samtidig kan være vanningskilde for 

balkongenes «hengende hager») – og alt kan gjerne være drevet av solkraft…???  

Hvorfor ikke? ;-) Poenget er: det kan gjøres mye nytt som også beriker og speiler det gamle…  



I beste fall kunne noe utvikles her som kunne være en attraksjon, og som både naboer, Norsia-

entusiaster, Hønefoss-folk, samt utbygger/ arkitekt kunne være stolte av om 30 år og 50 år. Noe 

som ville berike bydelen og byen – og samtidig dekke noen av de byplan-messige behovene jeg 

nevnte innledningsvis, både i forhold til bevaring/ grønne lunger, i forhold til en rimelig mengde 

boliger, og i forhold til noe arkitektonisk nytt, som bryter med det gamle på en god måte, og som 

glir inn i bylandskapet/terrenget???  

Noen av Links prosjekter er spennende i så måte – og Nordlyskatedralen er et mesterverk. Hvem 

vet hva de (eller andre arkitekter) kunne leiket seg fram til? Og - hvem vet hva slags «oppdrag» 

de har fått av forslagsstiller før dette prosjektet ble tegnet ut?   

 

Det er mulig en løsning med terrasser/ lavere bygg ville medføre en viss begrensning i antall bo-

enheter. Men kommunen bør sørge for å ha en hånd på rattet i forhold til hvor mye, og hvordan, 

boliger skal skytes opp i høyden. For en utbygger er dette selvsagt med på å optimalisere 

inntjening. Men for byen og byutviklingen bør et større perspektiv være utslagsgivende. 

Prosjekter, ja takk. Men innenfor visse rammer – som tar vare på viktige fellesverdier, til 

berikelse for lokalmiljøet. Og da bør det kunne forventes at utbyggere også tar med et slikt 

utvidet og noe mer visjonært berikelsesbegrep i sine prosjekter. Jeg kan ikke annet enn å tro at 

det for kommunen allerede er etablert et slikt syn – og det også for mange utbyggere ville være 

spennende å gå inn på en sånn tankegang.  

 

Det er verdt å merke seg følgende: blant folkene som bor her er det en entydig holdning i denne 

saken. Personlig har jeg sannsynligvis få negative effekter av prosjektet i forhold til egen 

eiendom/ bolig. Men hele området vil bli forringet. For noen beboere vil de høye husene endre 

totalt både lysforhold og utsikt/ omgivelser. På info-møtet virket det som lysforholdene i de nye 

leilighetene/ balkongene var forholdsvis høyere på dagsorden, enn forholdene for boligene 

rundt omkring.   

Men det kunne jo tenkes at noen ville ha tenkt som så: hvis dette går gjennom, kan jeg/ vi også 

tjene store penger på å maksimalisere verdien av tomta med et nytt beslektet høybygg….! Det 

som er en entydig holdning blant bydelsbeboerne er forankret i et annet verdisyn: vi vil ta vare 

på og videreutvikle noe som er verdifullt for bydelene/ byen som helhet. La det komme tydelig 

fram at kommunen legger nettopp et slikt perspektiv til grunn, og i neste omgang, hvis 

nødvendig, finner mindre skjemmende plasser for eventuelle høybygg-prosjekter. Mens de her 

setter klare rammer for prosjekter i Nordsida/ Blyberghaugen-området, og i andre deler av byen 

med lignende verneverdi. Jeg veit ikke om det er tilfelle, men i den grad det også er andre 

eiendomsbesittere i området som ikke bor her, men bare har selektive interesser i retning av 

utbyggingspotensiale: en klok løsning i foreliggende prosjekt er uhyre viktig for å hindre at en 

dårlig løsning denne gangen også skaper presedens for hva som kan planlegges/ godtas ved 

eventuelle seinere utbygginger i området.      

Jeg regner med at kommunens fagfolk for lengst har gjort seg lignende betraktinger – ikke minst 

i forhold til høyden på husene, som allerede tidligere skal ha vært påpekt i forhold til forkastede 

tegninger, hvor byggene faktisk var lavere enn på disse siste planene. Henviser dessuten til 

lignende betraktninger/ forventninger formulert i felles skriv fra naboene.    



 

Det som uansett er en nødvendig kommentar i tillegg: trafikkbildet vil bli dramatisk endret ved 

Nordre Park/ Hellebakken med dette planlagte prosjektet (50 nye bo-enheter). Forventer og 

regner med at dette er momenter kommunen for lengst har trukket inn i bakgrunnsbildet for 

utbyggingsplanen. Sett utenfra synes en slik trafikal ekstra belastning på denne veistubben lite 

gjennomtenkt/ aktuell – uten en utvidet trafikkplanløsning?  

 

Men hva med en grønn ide på sånne sentrumsutbygginger? Hva med å pålegge slike sentrale 

boligprosjekter grønne betingelser? F eks å legge inn i dette og lignende prosjekter: en felles 

«park» i boligsameiet for by-sykler, en felles/ leaset(?) vare-bil til å hente/ bringe dagligvarer/ 

møbler etc, og gratis månedskort på kollektiv transport (fra kommunen?) – mot å begrense 

bilpark/ -bruk i sentrum???   

 

Etterlyser?  

 

Finnes allerede, eller bør det besørges snarlig: en byplan med visjoner for Hønefoss 2030/2050?  

Aage Thoresen skrev nylig om dette - men dette bør kommunen få fart på (ja!) uten å forhaste 

seg (panikk...?), og i samarbeid med viktige aktører. Men ikke med næringslivs-"sponset" lyn-

oppdrag? Å få fart på en brei byplanstenkning for en levende, grønn by (med grønt trafikkbilde 

og grønne lunger!) - men gjerne med mange flere som bor sentralt (det er også grønt, hvis 

trafikken blir mer bilfri av samme grunn). 

 

Og dermed, aktualisert av prosjektet Nordre Torv Boligsameie, en byplan som tydeliggjør hvor 

og hva slags boligbygging/ prosjekter som er ønskelig, og hvordan bruk av verneplan/ 

kulturminne/ miljøhensyn osv vil danne utgangspunkt for bremseklosser/ regulering/ visjoner. 

 

Da vil utbyggere/ prosjektutviklere kunne skape planer og trigge ideer basert på en klar 

ramme, og f eks vil Gamle Handelsskolen kanskje etter hvert kunne bli endret i retning av en 

mulighet til utvikle byen basert på framtidsrettede visjoner/ planer, og det ville måtte skje ved 

å ta vare på bydelens særpreg/ bylandskap/ historikk, men gjerne med moderne arkitektur 

utført med nennsom hånd – til noe som byen, kommunens planavdeling, 

arkitekter/forslagstiller og bydelens egen innbyggere kan være stolte over, også om 20-50 år. 

 

Byen vil gå inn i en spennende utviklingsfase de neste årene. Jeg håper og tror at kommunen 

er seg bevisst ansvaret for både å ha visjoner, og for å sette rammer for ønsket utvikling – og 

dermed legge tydelige føringer for kommende prosjekter i bykjernen.  

  

 

Med vennlig hilsen 



Audun Bakkerud 

6.juli 2015 



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 06.07.2015 09:45:35 

Emne: SV: Nordre Park Boligsameie - Oppstart av detaljregulering 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Nordre Park Boligsameie.jpg 

Vi viser til mottatte varsel om oppstart av detaljregulering Nordre Park Boligsameie i Ringerike kommune 
av 22.5.2015. 
 
Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  
 
Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase 
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 
Grønn firkant – Lavspent kabelskap 
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk 
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser 
vi til våre til en hver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og 
endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også 
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 
Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor  32 11 95 08 
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
 

 
 

 



Fra: NINA [ninalaur@hotmail.com] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi: Ole Erik [olee-kri@online.no] 
Sendt: 05.07.2015 20:03:27 
Emne: Angående Nordre Park Boligsameie. 
Vedlegg:  
Vi ønsker å gi en tilbakemelding vedrørende planene om bygging av 2 blokker i 
Hammerbrogaten i Hønefoss.  
Dette ser ut som to betongklosser, og vil ødelegge både utsyn for oss samtidig som det ikke 
vil passe inn i den øvrige bebyggelsen. Det virker veldig ruvende, og med 6 etasjer blir dette 
alt for høyt. 
Med tanke på veiforhold, er det trangt nok som det er. Vi ser også at det er tegnet inngang 
på en av blokkene i fra Blyberggata. Dette er en gate som det er veldig trangt i fra før. Det er 
kun plass til å kjøre en bil i bredden. Hva med kaoset det vil medføre hvis f.eks. gjester og 
beboere til det nye bygget bruker denne veien til parkering og kjøring?  Kan se for oss hva 
dette vil medføre, særlig i vinterhalvåret, men også resten av året. 
Det kommer til å bli problemer i Hellebakken også, med ut- og innkjøring, rett ut nederst i 
bakken. Det er allerede mye trafikk der pr. i dag, så det er skremmende å tenke på hvordan 
det kan komme til å bli. Vi kjører begge denne veien til og fra jobb hver dag.  
Det er flere momenter som er uheldige i denne saken, men dette er noen av de viktigste. 
  
Mvh, 
Nina & Ole Erik Kristiansen 
Blyberggate 2 
3513 HØNEFOSS. 
  
Tlf: Nina: 97039529                                        Ole Erik: 93481522 
  



Ringerike kommune,  
Areal- og byplankontoret, 
Postboks 123 Sentrum, 
3502 Hønefoss 
 
         Hønefoss 02.07.2015 
 
Innsigelser til eksisterende planer fra Nordre Park Boligsameie 
 
 
Med henvisning til offentlig kunngjøring og brev mottatt, datert 22.05.2015, angående oppstart av 
detaljregulering for Nordre Park Boligsameie leveres innsigelser som følger.   
 
 I april 2005 overtok Randi Brit Jørgensen sitt barndomshjem på eiendom 317/360 fra sin mor Gerda 
Jørgensen i Blyberggata 4 (se bilde). Boligen som er oppført i 1939 av Randi’s bestefar har hele tiden 
vært i familiens eie. Siden 2005 er boligen betydelig renovert, først og fremst innvendig. 

 
 (sett fra syd)     (sett fra nord) 
 
Før vi kommenterer nåværende planer vil vi gjerne presisere at vi ikke er prinsipielle motstandere av 
oppføring av nye boliger på de aktuelle naboeiendommene 317/330, 317/331 og 317/333. Vi ønsker 
gjerne nye naboer, i nye boliger, velkommen til vårt nærområde.  
 
Vi føler også at det er naturlig å trekke frem at i 1994 søkte daværende eiere av den gamle 
handelskolen om tillatelse til ombygging av nordfløyen til leiligheter som vist nedenfor, Bygningsrådet 
sa ja til ombygging av lokalene til bolig, men nei til de eksisterende planene som den gang ville øke 
høyden på huset med 2 m. Begrunnelsen var at nybygget ville berøve naboene soltimer, og gi innsyn 
til naboeiendommene. 
 

 
Fra Ringerikes blad 26.10.1994 
 
Nedenfor finnes flere kommentarer som vi mener er relevante før eventuell utbygging på de aktuelle 
eiendommer vedtas, og som begrunner hvorfor vi på det sterkeste protesterer mot de nåværende 
planer om oppføring av 2 høye blokker med plass til 44 leiligheter.     
 



 SOL/SKYGGE FORHOLD – I dag har Blyberggata 4 sol på mestedelen av eiendommen fra 
soloppgang til solnedgang (minimal skygge fra vegetasjon øst for bolig). Dette vil endres 
drastisk som vedlegget mottatt fra utbygger viser. Vi vil ikke lenger ha ettermiddagssol (etter 
kl.15) på vår eiendom.  

 

 
 
 REDUSERT UTSIKT – Vår bolig mister mestedelen av dagen utsikt (høyde på nåværende 

bolig er ca. 5 - 6 meter mot blokkhøyde på ca. 20 meter). Det ser også ut som om mange 
leiligheter har nordvendte vinduer og også noen leiligheter nordvendt balkong, det vil si mye 
innsyn til vårt hus og eiendom.   

 TRAFIKK – Hva med tilkjøring til bygg A, er framkjøring til hovedinngang mulig? Hva med 
parkering (på inntegnet parkering er der 42 parkeringsplasser til 44 leiligheter) for flere biler i 
samme familie, eventuelt besøkende? Blyberggata er smal og ikke egnet for slik trafikk og 
helt uten parkeringsmuligheter. 

 GRUNNFORHOLD – Det er mye leire i grunnen på byggetomt og naboeiendommer. Hvordan 
kan naboeiendommer sikres under gravearbeidene? Vil det fremdeles være beboelig for 
naboer under byggeperioden? Vårt hus og de planlagte nye blokkene ligger alle i en relativt 
bratt sydvendt skråning.              
Om det legges til rette for utbygging på aktuelle eiendommer (høyhus eller lavere bygninger) 
bør det uansett stilles krav til grundige grunnforhold-undersøkelser.  

 KULTURMINNER – I dette boligområde ligger det i dag flere boliger som ifølge 
kulturminnevernmyndigheten regnes som verneverdig bebyggelse. 

 LANDSKAPSBILDE – Den nye blokkbebyggelse vil endrer landskapsbilde ved fossen 
betydelig, både på avstand i form av silhuett-virkning og ved at blokkene bryte sterkt med det 
omkringliggende miljøet også på nært hold. 

 VERDIFORRINGELSE – Ved oppføring av planlagte bygg vil dette trolig gi en drastisk 
verdiforringelse av vår eiendom og andre naboeiendommer.  

 



Vi er sikker på at både kommune og utbygger forstår våre argumenter, spesielt når en ser hvor 
inneklemt vår bolig vil bli mellom de to blokkene som vist under, og vi håper at kommunen tar vår 
protest til følge og ber utbygger komme med nye planer mer tilpasset det aktuelle området. Etter vår 
mening var boligene tegnet til første utkast mye bedre tilpasset det aktuelle boligområde. 
 

   
 
 
 
   
Med vennlig hilsen, 
 

 
Randi Brit Jørgensen (tlf. 90644502)       Harry Øysæd (tlf. 97482790) 
e.mail: rbj1712@gmail.com    e.mail: harry.oysad@norner.no  
 
    
  
 
 
 



Ringerike Kommene 
Adr xxxxxx 
Xxxxxxxx    
 
 
   
         Norsia 2 Juli 2015-07-02 
 
 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ FORSLAG TIL UTBYGGING PÅ  
HAMMERBROGATE 9  og LAGESENSGATE 3 
 
 
Beboere på Norsia, som er direkte eller indirekte berørt av planene om utbygging rundt den gamle 
Handelskolen, er samstemte. 
 
Vi ønsker byutvikling velkommen.  Vi ønsker flere naboer på Norsia velkommen.  Vi ønsker moderne 
arkitektur velkommen. 
 
Den foreslåtte løsningen fremstår som en provokasjon.  Dette er en løsning som vi kollektivt motsetter 
oss på det sterkeste. 
 
Vi har stor tiltro til at fagmiljøene i Ringerike Kommune ser det samme bildet som oss: At den 
foreslåtte løsningen for alltid vil forandre det lave, ikoniske trehusmiljøet på Norsia, på en måte som 
ingen kan akseptere.   
 
Trehusmiljøet på Norsia er anerkjent som det mest bevaringsverdige i Hønefoss. 
 
Å integrere nytt og gammelt krever respekt for helheten. Denne respekten har utbyggeren og hans 
arkitekter dessverre ikke vist - foreløpig.   
 
En utvikling av området kan ikke handle utelukkende om profittmaksimering.   
Det finnes verdier i dette området rundt Hønefossen som er mye viktigere enn som så. 
 
Det er mulig å løse dette på en nensom måte.  Vi forventer at dette gjøres , slik at vi i fortsettelsen ikke 
kaster bort mer av hverandres tid, og skaper unødvendige bekymringer for naboene. 
 
Vi stoler på at Ringerike Kommune vil medvirke aktivt og resolutt til dette. 
 
Vi tillater oss å henvise til Fylkesmannens uttalelser i forrige runde som beskriver området og 
områdets verdi. (Se også kommunens  Saksnr 09/38-69 03.12.2009. Notat til Riksantikvaren) 
 
Avslutningsvis tillater vi oss å referere til Rådmannens uttalelse som var knyttet til det forrige forslag 
fra Solberg. Vi understreker at dette forslaget var lavere og mer diskret enn det eksisterende: 
Sitat: 
De planene som nå foreligger, vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved fossen 
betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik de nå er skissert, vil 
bryte sterkt med det omliggende miljøet også på nært hold. 
Sitat slutt. 
 
Vi finner det provoserende og høyst overraskende at utbygger nå lanserer et forslag som til de grader, 
utfordrer det Ringerike Kommune allerede har definert som problematisk.  Slik kan ikke Hønefoss 
drive byutvikling i fortsettelsen. 
 
Mvh 
Et samlet naboskap. 
Karl Petter Endrerud 
Anna Skogstrøm 



Marianne Skogstrøm Endrerud 
Maren Skogsstrøm Endrerud 
Mathilde Skogstrøm Endrerud 
Tom Yngve Larsen 
Unni Larsen 
Aslaug Stamstad 
Synnøve Andersen 
Karina Brun  
Per E Fjeld 
Birte Birkelund 
RandiBerit Jørgensen 
Nina Kristiansen 
Ole Erik Kristiansen 
Audun Bakkerud 
Heidi Kvammen 
Terje Andersen 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
Telefaks 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

 

 

NORDRE PARK BOLIGSAMEIE, HAMMERBROGATE 9 OG LAGESENS GATE 3, HØNEFOSS, 
RINGERIKE KOMMUNE 
DETALJREGULERING – VARSEL OM OPPSTART – UTTALELSE OM KULTURMINNER 
 
 

Det vises til brev datert 22.05.2015 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 i Hønefoss i Ringerike kommune. Høringsfrist er 
satt til 06.07.2015.  
 
Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.  
 
KORT OM PLANEN  
Planområdet omfatter eiendommene Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, gnr/bnr 
317/330, 317/331 og 317/333, samt noe tilgrensende veiareal.  
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Det planlegges bygging av 
to nye blokker, samt omgjøring av hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 (Gamle 
meieriet/Handelsskolen) til leiligheter. Hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 skal bevares, 
mens de øvrige bygningene foreslås revet. 
 
Området er avsatt til boligområde og senterområde i gjeldende kommuneplan. 
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vi 
ber likevel om at planens reguleringsbestemmelser opplyser om meldeplikten etter 

Ringerike kommune  
ved Ingrid Liseth  
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss   
  
 
 Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2015/2479-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 26.05.2015 Deres referanse:  Jørn Jensen, tlf. 32808669 

UTVIKLINGSAVDELINGEN 
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kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Vi har følgende forslag til formulering av 
reguleringsbestemmelse: 
 

"Dersom det under anleggsarbeid kommer til syne automatisk fredete 
kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i 
fylkeskommunen varsles, jamfør kulturminnelovens § 8, 2. ledd." 

 
NYERE TIDS KULTURMINNER 
Når det gjelder nyere tids kulturminner viser vi til vår uttalelse datert 20.05.2014 i 
forbindelse med planer om utbygging. Vi uttalte oss her om de to eldste bygningene  
innenfor planområdet. Det er hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 og bolighuset i 
Lagesens gate 3. Begge bygningene er vurdert til å ha høy verneverdi.  
 
Vi gjentar her vår vurdering av verneverdi fra forrige uttalelse:  
Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 
bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 
bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 
bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 
eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen 
Nordre Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. 
Hammerbrogate 3 og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt 
hovedbygningene. Vi vil oppgradere verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, 
med større vekt på bygningens historie som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner 
som har hatt betydning for en stor del av befolkningen. Miljøverdien er også høy, 
bygningen har en viktig rolle der den definerer hjørnet av de to gatene. Sammenhengen 
med eldre bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata og Strandgata har stor betydning. 
Hele gateløpet er i kulturminneregistreringen foreslått som et verneområde, sammen 
med bebyggelsen ved Nordre Torg.  
Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 
naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.  
 
 
Varsel om oppstart er konkret når det gjelder nye tiltak i planområdet. De to planlagte 
boligblokkene er godt illustrert med snitt- og perspektivtegninger i oversendte 
mulighetsstudie. Her vises boligblokkene som svært høye og dominerende i forhold til 
bebyggelsen langs Hammerbrogate og småhusbebygelsen på Blyberghaugen nord for 
planområdet. I vår forrige uttalelse skrev vi at ny bebyggelse bør underordne seg og 
tilpasse seg eksisterende verneverdige bebyggelse, spesielt i forhold til høyde og volum. 
Videre anbefalte vi at ny bebyggelse fortrinnsvis bør plasseres slik at den slutter opp om 
eksisterende hovedstruktur.  
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Skissene viser ny bebyggelse som bryter sterkt både når det gjelder høyde, volum, 
materialvalg og plassering. Vår vurdering er at den planlagte bebyggelsen vil ha stor 
negativ virkning for den verneverdige bebyggelsen i nærområdet, samt for viktige 
elementer i byen som fossen og Nordre park. Både sett fra nært hold og på lengre 
avstand kan vi ikke se at ny bebyggelse av en slik karakter vil tilføre området kvaliteter.  
 
Vi er imidlertid ikke imot riving av nyere bebyggelse i Hammerbrogate 9, med oppføring 
av nye bygninger som er tilpasset områdets karakter. Det vil etter vår mening være bedre 
enn dagens situasjon, og uten tvil tilføre området kvaliteter.  
  
 
Konklusjon 
Vi ser det som positivt at hjørnebygningen Hammerbrogate 9 skal bevares. Når det 
gjelder øvrige nyere bebyggelse i Hammerbrogate 9 vil vi ikke motsette oss riving. Vi vil 
imidlertid gå sterkt imot riving av Lagesens gate 3 som bygning med høy verneverdi. Vi 
anbefaler at både Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 legges inn som hensynssone c) 
bevaring av kulturmiljø. 
 
Vi fraråder sterkt foreslått blokkbebyggelse og  anbefaler at prosjektet omarbeides i 
henhold til våre anbefalinger med tilpasning til eksisterende bebyggelse når det gjelder 
høyde, volum og plassering. 
Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jørn Jensen  
kulturvernkonsulent  
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/3472-27   Arkiv: L13  

 

2 .gangs behandling reguleringsplan 407 - Furuholtet 2  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_407 Detaljregulering for Furuholtet 2 vedtas. 

 

2. De deler av 0605_44-09 Furuholtet Sokna vedtatt 30.08.01 og 0605_44 Sokna Sentrum 

vedtatt 16.04.1963, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for at det kan etableres inntil åtte leiligheter 

fordelt på to firemannsboliger på en sentral tomt i Sokna sentrum. Planen fremmes som en 

detaljregulering og består i hovedsak av boligareal, samt noe vei, parkering, lek - og 

grøntareal. Boligene vil være sør – sørvest vendte og ligge i gangavstand til flere 

servicefunksjoner og skole/barnehage.  

 

Både fylkesmannen og Statens vegvesen har i forbindelse med offentlig høring og ettersyn 

vært opptatt av at støyforholdene skulle være tilfredsstillende og innenfor kravene i teknisk 

forskrift (TEK 10). Forslagsstiller utarbeidet ny støyutredning og krav om støytiltak er nå 

ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Det anbefales at balkonger er vendt mot stille 

side for å skjerme disse. Tilkomst for naboeiendom med gnr/bnr 148/177 er også sikret i 

planen etter krav fra vegvesenet.  

 

Innledning 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye sentrumsnære boliger på en 

relativt liten tomt, noe som vil bidra til en mer kompakt sentrumsutvikling på Sokna. 

Området har tidligere bestått av en brakkerigg og gruset parkering, boligprosjektet vil 

dermed bidra til å oppgradere området og skjerme bakenforliggende boliger mot veien. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 18.01.2016, sak nr. 6/16. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart, datert 06.04.16  

- Reguleringsbestemmelser, datert 06.04.16  

- Planbeskrivelse, datert 11.04.16 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Utarbeidelse av støyrapport og endringer av støybestemmelser 

 Eiendom 148/177 skal ha adkomst via f_SPA1 

 

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 23.01.16 – 07.03.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra kommuneoverlegen 07.03.16 
Miljøfaktorene støy og luftforurensing fra Hallingdalsveien vil kunne gi helsemessige ulemper for 

framtidige beboere på eiendommen. Det forutsettes at de negative påvirkningsfaktorene kan 

reduseres i boliger og på lekeplassen ved utbyggingen av eiendommen.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Støyrapport er utarbeidet av MjøsPlan AS i etterkant, datert 03.03.2016, og 

planbestemmelser er justert for å kunne tilfredsstille kravene. Bestemmelsene som er 

juster/tilføyd er følgende:  

-Fellesbestemmelser: §0.3 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, punkt.4), punkt 1 – 

Støy  

-Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, punkt.10), punkt 5. 

 

Rådmannens kommentar:  

Merknaden er i hovedsak tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget. 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 10.02.16 

Statens vegvesen har innsigelse til plan på høring og offentlig ettersyn. 



1. Det må følge en støyutredning med planforslaget og nødvendige støytiltak må sikres i 

plankart og i rekkefølgebestemmelser. 

2. Reguleringsbestemmelse om tiltak innenfor byggegrensen må fjernes. 

3. Atkomst til naboeiendommen må vises og sikres i reguleringsplanen. 

4. Vi krever at planavgrensningen som minimum reduseres til eiendomsgrensen til Statens 

vegvesen og med en avstand på 3,0 m fra etablert gang- og sykkelveg. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Støyutredning er gjennomført i etterkant av offentlig ettersyn av MjøsPlan AS, datert 

03.03.2016, og tilhørende bestemmelser justert/tilføyd:  

 -Fellesbestemmelser: §0.3 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, punkt.4), punkt 1 – 

Støy  

 

 -Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, punkt.10), punkt 5. 

 

2. Reguleringsbestemmelse om tiltak innenfor byggegrensen er fjernet fra 

planbestemmelsene. 

 

3. Adkomstrettigheter er sikret med bestemmelser (§§2.1 og 2.3). Naboeiendom 148/177 

skal ha rett på adkomst via f_SKV1 og f_SPA1. 

 

4. Det viste seg at eiendomsgrensene ble matrikkelført kort tid etter at vi foretok uttrekk av 

grunnlagsdata i forbindelse med planarbeidet. Det har derfor ikke blitt oppdaget at 

eiendomsgrensene har blitt oppdatert. Plangrensen er rettet opp i h.h.t. gjeldende 

eiendomsgrenser og byggegrense mot nord er satt minst 3m fra regulert gang- og sykkelvei. 

 

Rådmannens kommentar: 

Støyutredningen som ble gjennomført i forbindelse med Miljøgata ble lagt ved planen til 

1.gangs behandling. Utredningen var imidlertid ikke detaljert nok, og dette har 

forslagsstiller imøtekommet med en ny utredning. Vegvesenet har trukket sin innsigelse på 

all punkter.  

Naboeiendom gnr/bnr 148/177 er sikret tilkomst i planen. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 07.03.16: 

I forbindelse med offentlig ettersyn har det vært dialog mellom Fylkesmann og kommune 

p.g.a. manglende støyrapport og tilhørende feil i bestemmelsene. Med bakgrunn i dette ble 

det utarbeidet en støyanalyse for planområdet og det ble foretatt nødvendige justeringer i 

planbestemmelsene i etterkant av offentlig ettersyn.  

Fylkesmannen viser med bakgrunn i dette til at den aktuelle tomta er utsatt for trafikkstøy 

fra riksvei 7 og at det er viktig at det gjøres tiltak for å redusere støybelastningen slik at 

gjeldende grenseverdier i støyretningslinje T-1442/2012 blir opprettholdt. De forutsetter at 

de tiltakene som er foreslått i støyanalysen blir fulgt opp i påfølgende byggesak. 

 

 

 



Forslagsstillers kommentar: 

Kommune og Fylkesmann har hatt dialog vedrørende nødvendige endringer. Støyrapport er 

utarbeidet av MjøsPlan AS i etterkant, datert 03.03.2016, og tilhørende planbestemmelser er 

justert/tilføyd. (se også kommentar til Kommuneoverlegen) 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget. 

 

Buskerud fylkeskommune 05.02.16: 

Buskerud fylkeskommune ser at deres merknader til varsel om oppstart er imøtekommet og 

har ingen ytterligere merknader til planen. 

 

Forslagsstillers/rådmannens kommentar: 

Ingen. 

 

Innsigelser 

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

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

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

nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan av 0605_44-09 Furuholtet Sokna 

vedtatt 30.08.01 og 0605_44 Sokna Sentrum vedtatt 16.04.1963. Planområdet er i disse 

reguleringsplanene regulert til bolig, grønt og veiformål, samt småindustri. Reguleringsplan 

for Sokna sentrum har delvis innregulert vei og småindustri som ikke lenger anses som 

aktuelt da kommuneplanen har innregulert området til boligformål.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen har en klar føring om vekst i sentrale områder for å sikre en bærekraftig og 

effektiv arealdisponering. Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av 

by og lokalsamfunn. Dette gjennomføres ved å planlegge for 70 prosent av 

befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30 prosent i de prioriterte lokalsamfunna: 

Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ Tyristrand.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

I følge § 1.1.3 skal det i boligområder være minimum 25m2 pr bolig som avsettes til 

lekeplasser, og være støyskjermet. Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med 

en avstand på mindre enn 50 m. Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde 

sitteplasser for voksne.  

 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

 

 

 



Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

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

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er ikke kjennskap til at det er registrert eller 

observert sårbare eller truede arter innenfor området. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi mindre økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av generell økt belastning på infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vurderinger av høringsuttalelsene i 

saksframlegget. 

 

Samlet vurdering 

Tomta som skal utvikles vil få en høy utnyttelse med åtte leiligheter fordelt på ca. 1 daa, i 

tillegg kommer vei og grøntareal. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA inntil 48 %. Området er 

sentralt, nær service og transportforbindelser, og rådmannen mener boligene vil gi et godt 

supplement til boligtilbudet på Sokna. Området ligger tett inn til RV7 som er utsatt for støv 

og støy. Men lav hastighet og støytiltak kombinert med noe vegetasjon vil kompensere noe 

for dette. I tillegg til grøntareal skal det også etableres lekeareal, som er skjermet for støy, 

og som nærliggende boliger også kan dra nytte av. Rådmannen anbefaler at tiltakshaver 

oppretter dialog med borettslaget for tiltak på vei, og potensiale for å se lekearealet i 

sammenheng med tilgrensende lekeareal.  

 

Tilkomsten vil være via eksisterende reguleringsplan for Furuholtet Sokna vedtatt 

30.08.2001 og vei med navn Furuholtet. Det ble i oppstarten ytret et ønske fra borettslaget v/ 

Hans-Jørgen Tangen om å unngå bilatkomst via Furuholtet for å unngå trafikk forbi 

boligene. Rådmannen kommenterte i sak nr. 6/16 at det allikevel ville være mest 

hensiktsmessig å benytte samme atkomst som nabofeltet Furuholtet som allerede er regulert 

og satt av til veiformål. Tilkomst via RV 7 eller via nyetablert gangvei mot vest er ikke 

ønskelig.  

  

Det har vært et ønske om at balkongene skal vende mot nord/nordøst ut mot miljøgata, slik 

at beboerne kan følge med på livet i gata hvor bl.a. 17-mai toget passerer. Balkongene kan 

også vendes mot den mer solfylte og fredelige siden i sør-vest. Dersom balkongene vendes 

ut mot miljøgata, må disse støyskjermes med innglassing e.l. for å tilfredsstille støykrav. 

 

Planforslaget er godt bearbeidet og i tråd med overordnete planer. Med bakgrunn i 

redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  



 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 06.04.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 06.04.16 

4. Planbeskrivelse, datert 11.04.16 

5. ROS-analyse, datert 11.04.16 

6. Støyutredning, datert 03.03.16 

7. Illustrasjonsplan, datert 01.04.16 

8. Brev fra Statens vegvesen med trekking av innsigelse, datert 22.04.16 

9. Høringsuttalelser 

a. Kommunelegen, datert 07.03.16* 

b. Statens vegvesen, datert 10.02.16 og 22.04.16* 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 07.03.16* 

d. Buskerud Fylkeskommune, datert 05.02.16* 

10.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, datert 18.12.15 

11.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 16.01.16 

12.Planforslaget ved høring og offentlig ettersyn 18.01.16 

13. Kommuneplanen 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder for miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder for areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

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

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605-407 Detaljregulering for  

Furuholtet 2  
 

    Forslag 2.gangs behandling     
 
 
Utarbeidet av Ringerike kommune/ BoligPartner 21.10.2015 
Sist revidert 06.04.2016 
 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.01.2016, sak 6/16 
Høring og offentlig ettersyn 07.03.2016. 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
          
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt 1) 
- Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (1112) (BKS) 
- Renovasjonsanlegg (1550) (BRE) 
- Uteoppholdsareal (1600) (BUT) 
- Lekeplass (1610) (BLK) 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 pkt 2) 
- Kjøreveg (2011) (SKV) 
- Annen veggrunn – Tekniske anlegg (2018) (SVT) 
- Parkeringsplass (2080) (SPA) 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 
§ 0. Fellesbestemmelser 
 

§0.1 Estetiske krav og bruk av arealer (PBL § 12-7, punkt.1): 
1. Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, materialbruk og farger, utformes på en slik 

måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Det skal legges vekt på høy 
kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk. 
 

2. Innenfor feltene benevnt BUT1 og BLK1, kan det tillates opparbeidelse av sti mot 
midtmoen (gang og sykkelvei mot vest) da dette vil være en naturlig «snarvei» til og fra 
området. 

 
§0.2 Vilkår for bruk av arealer (PBL § 12-7, punkt.2): 
1. Den ubebygde delen av planområdet tillates ikke nyttet til lagring. 
 
2. Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering (LOD). Ringerike kommune kan 

kreve egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overvann fra 
bebyggelse, veier og andre arealer. Overvannshåndteringen innenfor planområdet skal 
primært ha overflatebaserte løsninger. Takvann fordrøyes på egen tomt. 

 
§0.3 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, punkt.4): 
1. Anbefalt støygrense i T-1442 skal tilfredsstilles fullt ut før boligene tas i bruk. Ingen av 

boligene skal ha støyverdier som overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt 
fasade. Øvrige rom med støyfølsom bruk skal ha høyest Lden  =72 dBA utenfor vinduet. 
Uteareal for lek og opphold skal ha gode sol og lysforhold og støynivået skal ikke 
overstige Lden = 55 dBA. Tiltak i hht anbefalinger i støyrapport utarbeidet av MjøsPlan 
AS 03.03.2016 skal legges til grunn.  
 

2. Utearealer, kjøring og parkering: 
Uteplass skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, slik at den 
kan brukes av alle aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn og voksne. 

 
3. Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan 

som vedlegges rammesøknaden. Planer for sikring og bevaring av eksisterende vegetasjon 
samt etablering av ny vegetasjon skal fremgå av utomhusplanen.  
Parkeringsdekning skal følge parkeringsnormen til Ringerike kommune. 

 
4. Universell utforming: 

Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområder. Det 
skal legges vekt på størst mulig grad av tilgjengelighet for alle, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. 

 
§0.4. Kulturminner. (Jf. pbl. § 12-7, pkt. 6)  
1. Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud 
fylkeskommune skal varsles. 
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.1 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse 
 
1. Grad av utnytting, utforming, bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL § 12-7, punkt.1) 
Utnyttelse: 
- Innenfor felt BKS1 tillates det oppføring av rekke- eller kjedehus og flermannsboliger. 
- Maks BYA % = 48 % 
- Arealet pr boenhet kan ikke overstige BRA=80m2  
 
Høyder: 
- Maks mønehøyde er 8.5m over gjennomsnittlig planert terreng. 
- Maks gesimshøyde er 6,5m over gjennomsnittlig planert terreng. 
- Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av gesimshøyde. 
- For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3m og maks mønehøyde 4,5m over 

gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Estetiske forhold: 
- Bygningene innenfor BKS1 skal ha saltak eller pulttak med lik takvinkel. Alle bygninger 

innen planområdet skal harmoniseres i en enhetlig arkitektur. 
 
2. Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg eller forbud (PBL § 12-7, punkt.2) 
- Det skal være minimum 15m avstand fra senterlinje Rv7/miljøgate til boligbebyggelse.  
 
3. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (PBL § 12-7, punkt.4) 
- Universell utforming:  

Utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Bebyggelse utformes i 
henhold til gjeldende teknisk forskrift til PBL. 

 
- Radon:  

Bygninger skal utformes slik at en unngår forhøyede verdier av radongass innendørs, jf. 
tekniske forskrifter Tek10. I hver enkelt bolig skal det legges inn forebyggende tiltak mot 
radongass. 

 
§ 1.2 Renovasjonsanlegg 
 
1. Bruk av arealer og eieform (PBL § 12-7, punkt.1 og punkt 14) 
- f_BRE1 er felles areal for renovasjon for beboere innenfor planområdet. Arealet skal 

benyttes til felles oppstilling av avfallsdunker. 
 
§ 1.3 Uteoppholdsareal 
 
1. Bruk av arealer og eieform (PBL § 12-7, punkt.1 og punkt 14) 
- f_BUT1 er felles uteoppholdsareal for beboere innenfor planområdet, og ansvar for drift 

og vedlikehold av fellesarealet påhviler sameie. 
 
- Innenfor felt f_BUT1 kan det bl.a. plantes frukttrær, bærbusker og anlegges grønsakshage. 
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§ 1.4 Lekeplass 
 
1. Bruk av arealer og eieform (PBL § 12-7, punkt.1 og punkt 14) 
- Feltet f_BLK1 skal nyttes og opparbeides til felles leke- og oppholdsareal for beboerne 

innenfor planområdet. Området opparbeides med grønne universelt utformede overflater 
og lekeapparater som sandkasse, huskestativ og sittebenk. Ansvar for drift og vedlikehold 
av fellesarealet påhviler sameie.  

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 2.1 Kjøreveg 
 
1. Bruk av arealer og eieform (PBL § 12-7, punkt.1 og punkt 14) 
- f_SKV1 er felles adkomstvei som skal benyttes av beboerne innenfor planområdet samt 

naboeiendom 148/177 og ellers som beskrevet i planbestemmelsene, punkt 3.1, til 
tilstøtende nabofelt, Furuholtet, Sokna – PlanID 44-09. 

 

§ 2.2 Annen veggrunn – Tekniske anlegg 
 
1. Bruk av arealer og eieform (PBL § 12-7, punkt.1 og punkt 14) 
- f_SVT er felles annen veggrunn – tekniske anlegg, og omfatter veggrunn som er 

nødvendig for å ivareta vegens funksjon, utenom selve trafikkarealet, og hvor trær og 
busker vil bli holdt nede. Dette omfatter vegens vedlikeholdssoner med bl.a. rabatter, 
grøfter, snøopplag, og tekniske installasjoner.  

 
- f_SVT1 må til enhver tid være fri for hindringer og gjøres tilgjengelig for renovatør. 
 

§ 2.3 Parkeringsplass 
 
1. Bruk av arealer og eieform (PBL § 12-7, punkt.1 og punkt 14) 
- Boliger innenfor planområdet skal ha oppstillingsplasser for personbiler på felles 

parkeringsplass f_SPA1. For hver boenhet skal det avsettes min 1,5 biloppstillingsplasser, 
hvorav min.1 skal være i carport/garasje. Arealet kan også innebefatte boder. 

- Eiendom 148/177 skal ha adkomst via f_SPA1. 
 

 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE 
 
§ 5. Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, punkt.10) 
 
1. f_SKV1 er eksisterende atkomstveg. Denne tilpasses/utbedres og ferdigstilles mot f_SPA1 

før det gis brukstillatelse innen planområdet. 
 
2. f_SPA1 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innen planområdet. 
 
3. Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 

igangsettingstillatelse kan gis.  
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4. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse 
for disse anleggene. 

 
5. Tiltak i hht anbefalinger i støyrapport, utarbeidet av MjøsPlan AS 03.03.2016, skal være 

ferdigstilt før første boenhet innen planområdets tildeles midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest. Valgte løsninger for støyskjerming skal fremlegges byggesak for godkjenning 
før igangsettingstillatelse kan gis. 
 

6. f_BLK1 skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis innen planområdet, eller innen 
uke 28 påfølgende sommer.  
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1. Sammendrag 
Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 
uteområder avsatt til et variert bruk. Illustrasjonsplanene skisserer et par ulike muligheter for 
boligbebyggelsens plassering. Balkongene/plattingene kan vende mot miljøgata, slik at 
beboerne kan sitte der og følge med på livet i gata hvor bl.a. 17-mai toget passerer, eller de 
kan vendes mot den mer fredelige siden med bl.a bedre solforhold og felles uteoppholdsareal. 
Lekeplassen/uteoppholdsarealet er lagt inn mot det eksisterende feltet. Dette danner en fin 
skjermet grønn lunge mellom den nærliggende bebyggelsen og den nye. Planen har søkt å 
hensynta de omkringliggende interesser på en best mulig måte. Det sentrumsnære området vil 
få tilført 8 nye boenheter som vil bidra til å dekke noe av boligbehovet til flere ulike grupper 
av befolkingen. Forslaget legger til rette for et inkluderende miljø. 

2. Bakgrunn  

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert 
småhusbebyggelse, hvor det planlegges oppføring av 2stk 4-mannsboliger på tomt 148/55. 
Planområdet ligger sentralt til på Sokna. 
 
De aktuelle boligtypene varierer noe i størrelse, men med utgangspunkt i en variant av 
boligtypen «Nidelv» fra BoligPartners kolleksjon, vil boligbebyggelsen innenfor BKS1 totalt 
ligge på omkring BYA = 400 m2 (200 m2 pr bygg). Størrelsen er ikke endelig fastsatt, da 
byggets BRA må tilpasses i forhold til krav om antall parkeringsplasser. Det legges opp til at 
hver boenhet skal ha et areal på max 80m2 BRA, noe som tilsvarer 1 biloppstilling pr boenhet 
ifølge parkeringsforskriften. I tillegg er det satt av noen ekstra plasser for å dekke eventuelle 
ekstra parkeringsbehov samt HC-parkering. 

 
 (Illustrasjon av mulig hustype, Nidelv) 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget fremmes av BoligPartner AS på vegne av Sandvold boliger AS. 
 
Eiendommer berørt av planområdet: 

1. 148/55: Utbyggingsområde 
2. Del av Gnr 148 Bnr 337 og 54 (Adkomstvei) 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Adkomstveien (f_SKV1) og noe av renovasjonsarealet (f_BRE1) i planforslaget, overlapper 
deler av eksisterende plan for Furuholtet Sokna som ble vedtatt 30.08.2001 – PlanID 44-09. 
Arealet er i eksisterende plan regulert til felles avkjørsel. 
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2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er ikke inngått noen utbyggingsavtaler.  
Utbyggingsavtale må eventuelt avtales nærmere med kommunen. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om 
konsekvensutredning. Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram.  

2.6 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner 

T.v. planområdet sett fra øst mot ves. Brakker skal fjernes.  
T.h. planområdet sett fra vest mot øst. Deler av nabofeltet Furuholtet, Sokna skimtes til høyre i bildet. 
Foto: Ringerike kommune 
 

 
Planområdet mot nord/miljøgata t.v. og gangveg utenfor vestre plangrense t.h.  
Foto: Ringerike kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofoto med rød stiplet plangrense. Kilde: Infoland 
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3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune 26.03.15. 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Ringerikes blad 30.04.15 og i brevform 
datert 27.04.15.  
Frist for merknader ble satt til 05.06.15. Innkomne merknader er referert og kommentert 
senere i denne planbeskrivelsen. 
 
Medvirkning i forhold til planprosessen skjer gjennom vanlige rutiner ved oppstartsvarsel og 
offentlig høring, hvor alle har mulighet til å komme med innspill til det som fremlegges.  

4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) 

4.1 Overordnede planer  

Kommuneplanens arealdel gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den 
omfatter alt areal i kommunen, både land- og vannareal. Arealdelen består av plankart, 
bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger. 
Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser 
juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i strid med planen ikke er tillatt. 
Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal 
praktiseres.  
 
Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007-2019 
ble vedtatt 30.08.2007, og planområdet er 
regulert til boligområde. 
 
T.h. Utsnitt av kommuneplanen - kilde kommunens 
kartløsning på nett. 
 
 

4.2 Gjeldende og tilgrensende planer 

 
 

Planområdet 

Eksist. Plan for Furuholtet, Sokna

Eksist. Plan for Miljøgate 
Sokna, Rv7 Sokna-Ørgenvika 
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4.3 Temaplaner  

-Energi- og klimaplan for Ringerike – Konsesjonsgrense for fjernvarme er regulert av 
kommuneplanens konsesjonsområde, hvor Sokna ligger utenfor. 
 
-Kommunens folkehelsemelding – Denne tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus 
på universell utforming. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i 
hverdagen. Utvikling av Hønefoss som sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal 
prioriteres. Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er 
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre 
utdannelse.  

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (RPR)  
 
§2.1 Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø 
Viktige nasjonale mål er å: 
 

 a. Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter 
som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges 
behov.  
 b. Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter 
som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett 
bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

 
b. Nasjonal transportplan 2014- 2023 – Stortingsmelding 26 (www.ntp.dep.no) 

Nasjonal transportplan har tatt for seg bl.a Rv 7 Hønefoss – Bu og Rv 52 Gol – Borlaug. 
Veistrekningen passerer planområdet og har siden stortingsmeldingen ble lagt frem blitt 
ferdigstilt (sommeren 2014) med miljøgate gjennom Sokna sentrum og forbi planområdet. 
 
For øvrig er hovedmålene for transportpolitikken: 

o Bedre framkommelighet og reduserte 
 avstandskostnader for å styrke konkurransekraften 
 i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde 
 hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

o En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker 
 med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. 

o Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige 
 virkninger av transport, samt bidra til å 
 oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale 
 forpliktelser på helse- og miljøområdet. 

o Et transportsystem som er universelt utformet. 
 
c. Stortingsmelding nr. 29 

J.fr punkt 1.2 Sammendrag:  
Regjeringen markerer i denne meldingen at bl.a følgende politiske premisser skal tillegges 
større vekt i den regionale planleggingen:  

o hensynet til biologisk mangfold 
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o hensynet til utbyggingspolitikk og transport system 
o hensynet til jordvern 
o hensynet til estetikk og landskapsbilde 
o hensynet til funksjonshemmede  

 
I byer og tettbygde områder skal det legges større vekt på å utvikle et miljøvennlig 
utbyggingsmønster og transportsystem, med sikring av grønne områder. Byutviklingen må 
legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en større andel av transportarbeidet. 
Bysentrene og bygdenes tettsteder må styrkes. Det skal videreutvikles gode planmodeller og 
planleggingsverktøy både for byregioner, byer og små og mellomstore tettsteder. Det vil bli 
lagt økt vekt på å utvikle gode boforhold og levende lokalsamfunn i byområder og tettsteder. 
Boligbygging må i større grad finne sted innenfor allerede bebygde områder og kulturmiljøer. 
Kvalitet i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og sammen med lokale tjenester og 
aktiviteter danne ramme for et godt hverdagsliv og oppvekstmiljø. 
 
d. Universell utforming 

J.fr. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, skal universell utforming legges til grunn i planleggingen for å gjøre 
samfunnet tilgjengelig for alle, og for å forhindre diskriminering av enkelte grupper. 
 
5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Dagens situasjon i planområdet 

Planområdet har et areal på ca 2,3 daa og ligger langs miljøgata i Sokna sentrum. Området er 
avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Utbyggingsområdet ligger innenfor 
gnr/bnr 148/55 og plangrensen følger eiendomsgrensene mot nord, øst, vest og delvis sør. 
Planområdet i sør-øst overlapper deler av eksisterende plan for Furuholtet Sokna – Planid 44-
09 for å tilrettelegge for adkomst. 
 
Arealet som omfatter gnr/bnr 148/55 inneholder bl.a. planert fylling, gruset parkeringsareal, 
innkjøring, gressvoll mot miljøgata og spredte større trær mot ytterkant. Statens vegvesen har 
i forbindelse med miljøgateprosjektet benyttet området til midlertidige kontorbrakker. Disse 
forutsettes fjernet i nær fremtid. Vann, avløp og strøm er i dag lagt opp til brakkeriggen. 
  
Til området er det i dag en privat vei som eies og driftes av Furuholtet borettslag. 
 
Nabobebyggelsen til planområdet består i sør av vertikaldelte 2-mannsboliger på ett plan. 
Øvrig bebyggelse er av eldre dato med saltak. På motsatt side av Hallingdalsveien ligger det 
bl.a. kombinert bebyggelse med næring/bolig.  
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Figur 1: Nabobebyggelsen mot øst.  
Kilde Googlemaps street view – Bildene fra Googlemaps street view er tatt før opparbeidelsen av 
planområdet og utbyggingen av miljøgata. 

 
Figur 2: Nabobebyggelse i sør - tilhørende eksisterende plan for Furuholtet, Sokna.  
Kilde Googlemaps street view. – Bildene fra Googlemaps street view er tatt før opparbeidelsen av 
planområdet og utbyggingen av miljøgata. 
 

 
Figur 3: Nabobebyggelse mot vest.  
Kilde Googlemaps street view  – Bildene fra Googlemaps street view er tatt før opparbeidelsen av 
planområdet og utbyggingen av miljøgata. 
 

 
Figur 4: Kombinert nabobebyggelse på nordsiden for Hallingdalsvn. Kilde Googlemaps street view 
 – Bildene fra Googlemaps street view er tatt før opparbeidelsen av planområdet og utbyggingen av 
miljøgata. 
 
For bilder av planområdet etter Vegvesenet sin opparbeidelse av planområdet, se punkt 2.6. 
 

Planområde
t
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5.2 Landskap  

Topografi  
Områdets topografi fremstår som forholdsvis flatt, med kotehøyder fra 140moh til 142moh. 
Koten som ligger på 142moh tilhører en jordvoll som ligger mot miljøgata. 
Solforhold 
Det er gode solforhold i området. 
Lokalklima 
Sokna ligger noe åpent til, og vindkastene kan til tider oppleves som sterke. I enkelte tilfeller 
har vindtakene bl.a. løsnet takstein.  Området har også erfaringsmessig mye snø og kulde 
vinterstid. 

5.3 Biologisk mangfold / Kulturminner og kulturmiljø 

Offentlig tilgjengelige kartbaser på miljødirektoratet sin nettside (miljodirektoratet.no – 
naturbase) viser at det ikke foreligger 
noen registreringer i planområdet.   
 
 
T.h.: Planområdet ligger i god avstand til 
Verkenselva, Sogna og registrerte 
kulturminner. Kilde Miljødirektoratets 
naturbase. 
 
 

5.4 Naturverdier 

Det er ingen naturverdier av betydning innenfor planområdet.  

5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Planområdet kan ikke defineres som et rekreasjonsområde. Arealet har den siste tiden bestått 
av midlertidige kontorbrakker for Vegvesenet. 

5.6 Landbruk 

Utenfor «sentrumsområdet og tettbebyggelsen» ligger det store jordbruksarealer/LNF-arealer. 
Disse berører ikke planområdet.  

5.7 Trafikkforhold 

Trafikkforholdene inn mot planområdet vurderes som gode. Adkomst vil skje fra sørsiden, via 
Midtmoen og Furuholtet. 
 
Fartsgrensene er:  
Hallingdalsveien/Miljøgate:  40 km/t - ÅDT 4800 (Kilde: vegvesenets strekningsdata) 
Midtmoen og Furuholtet:  30km/t – ÅDT ukjent (Kilde: vegvesenets strekningsdata) 
 
Det er anlagt gang-/sykkelveg forbi planområdet langs miljøgata/Rv7. 
 
Terrengarrondering: 
Det er ikke behov for nevneverdige terrenginngrep.  
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5.8 Barns interesser 

I følge nettsiden til Sokna Utvikling (sokna.no) er Sokna vedtatt som et av tettstedene 
Ringerike kommune skal satse på.  
Skolen skal pusses opp og Sokna idrettslag jobber med å realisere en kunstgressbane og 
flerbrukshall. Det er også ungdomsklubb og speidermuligheter i området. 

5.9 Sosial infrastruktur 
Skole: 
Skolekapasiteten i Sokna er god. Barn fra Sokna går på Sokna skole (barne- og ungdomsskole). 
 
Barnehage: 
Barnehagekapasiteten ligger i grenseland. Kapasiteten burde utvides. 

5.10 Universell tilgjengelighet 

Planen underkastes PBL §20-1 for søknadspliktige tiltak. Teknisk forskrift, gjeldende fra 
01.07.2010, danner grunnlaget for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette 
gjelder da nye regler for tilgjengelig- og brukbar bolig. 

5.11 Teknisk infrastruktur 

5.11.1 Vann og avløp.  
Eksisterende VA-ledninger ble lagt til planområdet i forbindelse med brakkeriggene som ble 
plassert på tomten midlertidig, under byggingen av miljøgata.  
 
Utbyggings avd. har i sin merknad til oppstartsvarslingen opplyst følgende: 
«Avløpsledning må ha dimensjon min. 125 mm 
for 8 boenheter. Til orientering så er 
stikkledning avløp til gbnr. 148/177 en 110 
mm ut fra VA-Gemini, dvs. for liten for dette 
formålet. 
Overvann og takvann tillates ikke tilkoblet 
kommunalt nett, forutsettes behandlet på egen 
tomt eller tilført overvannsledning. 
Ved oppgradering av vannledning i RV7 
gjennom Sokna er det lagt ut et varerør for 
fremtidig stikkledning vann til 148/55.» 
 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene. 
 
5.11.2 Trafo/Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
Sokna ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme som kun er lokalisert rundt Hønefoss. 
 
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg. Det anses ikke som 
økonomisk forsvarlig å knytte planområdet til fjernvarmeanlegget. Både av hensyn til 
lokalisering i forhold til infrastruktur og prosjektets karakter. Boligene vil ha tilgang til 
elektrisk oppvarming. I tillegg vil alle boenheter ha tilgang på skorstein, noe som gir mulighet 
for bruk av bioenergi.  
Nettstasjon vurderes sammen med kraftleverandør ved byggesøknad. 
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5.12 Grunnforhold 

Planområdet inneholder en planert fylling, gruset parkeringsareal, innkjøring, gressvoll mot 
miljøgata og spredte større trær mot ytterkant. Statens vegvesen har i forbindelse med 
miljøgateprosjektet benyttet området til midlertidige kontorbrakker. Vann, avløp og strøm er i 
dag lagt opp til brakkeriggen. Med bakgrunn i disse opplysningene og at arealet før 
opparbeidelsen var grønt areal (se bilder under punkt 5.1), antas det at arealet ikke har blitt 
benyttet til virksomhet som har ført til forurensing av grunnen.  
 
Planområdet og Sokna sentrum ligger i marin sone. I følge Ringerike kommune sin kartside 
består grunnen av elve- og bekkeavsetninger. 

Radon: NGU sitt aktsomhetskart for radon, viser at 
planområdet ligger i gul sone, noe som tilsvarer moderat 
til lav aktsomhetsgrad. 
Radon kan imidlertid forekomme stort sett over alt og 
alle boliger er forberedt for evakuering av Radon-gass. 
Løsninger legges til grunn iht PBL og gjeldende teknisk 
forskrift og anbefalinger fra Statens Strålevern. 

 
 
Ledninger: 
Utsnittet under viser eksisterende VA-ledninger 
(kilde; webinnsyn Ringerike kommune).  
Se forøvrig punkt 5.11 – Teknisk infrastruktur. 
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5.13 Støyforhold 

I forbindelse med offentlig ettersyn ble det bemerket manglende støyrapport og tilhørende feil 
i bestemmelsene. Med bakgrunn i dette og innsigelse fra Statens vegvesen ble det utarbeidet 
en støyanalyse i etterkant av MjøsPlan AS (datert 03.03.2016), og det ble foretatt nødvendige 
justeringer i planbestemmelsene som en følge av dette. Utsnittet under er hentet fra rapporten. 
Bebyggelsen vil ligge i gul sone og aktuelle tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivå er 
beskrevet i rapporten. 

 
Følgende bestemmelser er justert for å ivareta krav til tilfredsstillende støynivå; 
-Fellesbestemmelser: §0.3 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, punkt.4), punkt 1 – Støy  
-Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, punkt.10), punkt 5. 
 

5.14 Luftforurensing 

Det er ingen kjent luftforurensing i området. Nærheten til miljøgata/Rv7 kan naturlignok 
medføre noe støv på tørre dager, men det antas at dette ikke vil utgjøre noe stort problem da 
bl.a. fartsgrensen er forholdsvis lav (40km/t). Vegetasjon og bebyggelse vil også skjerme de 
felles uteoppholdsarealene som er regulert inn på motsatt side av eiendommen. 

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Se vedlagt ROS-analyse. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av konsentrert 
småhusbebyggelse, og det planlegges oppføring av 2stk 4-mannsboliger (se illustrasjon av 
mulig bebyggelse under punkt 2.1.).  
Parkering skal skje på felles parkeringsplass. Dette 
reduserer trafikken mellom boligene. 
Felles universelt utformet lekeplass vies de minste 
barna. Lekearealet er plassert på sørsiden, både av 
hensyn til sikkerhet, tilgjengelighet og for å redusere 
støy- og eventuelle støvproblemer fra miljøgata. Både 
lekeareal og renovasjonsareal er plassert slik at det 
blir en naturlig utvidelse av de samme arealformålene 
i tilstøtende plan. Mellom eksisterende bebyggelse i 
tilstøtende plan og planlagt bebyggelse er det også 
avsatt et felles oppholdsareal som skal muliggjøre 
planting av bl.a frukttrær, bærbusker eller eventuelt 
en liten grønnsakhage el.l.     

U
tsnitt over viser planforslaget 
sammen med eksisterende 
tilstøtende naboplaner. 

 
-Illustrasjoner t.h. viser 
mulige utforminger av 
planområdet. Utsnittet 
mot høyre er revidert 
utgave etter offentlig 
høring. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.1 Reguleringsformål.  
-Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
(BKS)  
-Uteoppholdsareal (BUT) - Felles 
-Lekeplass (BLK) - Felles 
-Renovasjonsanlegg (BRE) - Felles 
-Kjøreveg (SKV) - Felles 
-Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) - Felles 
-Parkeringsplass (SPA) - Felles 
 
 
Utsnitt til høyre: Planforslag for Furuholtet 2.  



PlanID: 407 - Planbeskrivelse for Furuholtet 2                      23.10.15 Rev.11.04.16 
 

 
 

15

6.1.2 Arealregnskap 
Arealrapport for Furuholtet 2 - 11.04.2016 
  
  

FELTNAVN RPAREALFORMÅL
AREAL i 
m2 

BKS1 1112 954,127
  1112 Totalt 954,127
f_BRE1 1550 41,239
  1550 Totalt 41,239
f_BUT1 1600 148,282
  1600 Totalt 148,282
f_BLK1 1610 209,102
  1610 Totalt 209,102
f_SKV1 2011 179,21
  2011 Totalt 179,21
f_SVT1 2018 67,26
f_SVT2 2018 72,72
  2018 Totalt 139,98
f_SPA1 2080 599,909
  2080 Totalt 599,909
  Totalsum 2271,849

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) - Innenfor boligformålet 
konsentrert småhusbebyggelse, kan det oppføres rekke- eller kjedehus og flermannsboliger.  
Bebyggelsen skal tilpasse seg strukturen langs miljøgata. 
 
Illustrasjonsplanene som følger planmateriale illustrerer mulige utforminger av planområdet, 
og viser 2stk 4-mannsboliger, totalt 8 boenheter fordelt på to etasjer.  
 
Uteoppholdsareal (BUT) – f_BUT1 er areal som er avsatt til felles uteoppholdsareal for 
beboere innenfor planområdet. Her skal det være mulig å bl.a. plante frukttrær, bærbusker og 
anlegge grønsakshage. 
 
Lekeplass (BLK) - Lekearealet utgjør en naturlig utvidelse av avsatt lekeareal i eksisterende 
plan for Furuholtet sokna. Arealet utgjør ca 0.2 daa (200 m2) og skal utformes med grønne 
universelt utformede overflater og inneholde bl.a lekeapparater som huskestativ, sandkasse og 
sittebenker. Ved valg av lekeapparater skal det legges vekt på at barn med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne delta i leken, men også at de kan gi utfordringer til alle.  
Lekearealet skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis innen planområdet, eller innen 
uke 28 påfølgende sommer. 
 
Renovasjonsanlegg (BRE) - I tilstøtende plan, er det avsatt areal til renovasjon (og evnt. 
post) inntil felles plangrense. Renovasjonsarealet i dette planforslaget er derfor plassert inntil 
det eksisterende for å samle renovasjonsdunkene på samme sted. Dette ansees som mest 
hensiktsmessig også med tanke på renovasjonskjøretøyene.  
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Kjøreveg (SKV) - Tomten vil få adkomst via Furuholtet i sør. Denne adkomsten er allerede 
regulert i detaljreguleringen til Furuholtet sokna, som i dag er en privat vei som eies og driftes 
av Furuholtet borettslag. Alternativet er adkomst fra miljøgata, men dette er ikke å foretrekke. 
Naboeiendom 148/177 skal ha rett på adkomst via f_SKV1. Adkomstrettigheter sikres med 
bestemmelser (§2.1).   
 
Annen veggrunn – Tekniske anlegg (SVT) - f_SVT omfatter veggrunn som er nødvendig for 
å ivareta vegens funksjon, utenom selve trafikkarealet, og hvor trær og busker vil bli holdt 
nede. Dette omfatter vegens vedlikeholdssoner med bl.a. rabatter, grøfter, snøopplag og 
tekniske installasjoner.  
f_SVT1 ligger i overgangen mellom adkomstvei f_SKV1 og renovasjonsarealet, og må derfor 
til enhver tid være fri for hindringer og gjøres tilgjengelig for renovatør. 
 
Parkering (SPA) - Det legges opp til felles parkeringsplass for beboerne innenfor 
planområdet.  Naboeiendom 148/177 skal ha rett på adkomst via f_SPA1. Adkomstrettigheter 
sikres med bestemmelser (§2.3).   

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsens plassering vil sentreres noe innenfor boligformålet BKS. Dette frigjør plass til 
adkomst/gangforbindelse og gir samtidig en liten margin mot miljøgate og jordvoll. Alle 
bygninger innen planområdet skal harmoniseres i en enhetlig arkitektur og tilpasses 
strukturen langs miljøgata. 
 
6.3.1 Bebyggelsens høyde. 
-Maks mønehøyde: 8,5m over gjennomsnittlig planert terreng. 
-Maks gesimshøyde: 6,5m over gjennomsnittlig planert terreng. 
-Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av gesimshøyde. 
-For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,0m og maks mønehøyde 4,5m. 
 
6.3.2 Grad av utnytting. 
%-BYA= 48% 
 
Hver boenhet skal ha et maks BRA=80m2. 
 
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling. 
Det er planlagt oppført 2stk 4-mannsboliger med 2 boenheter i hver etasje. Byggegrenser 
vises i plankartet. 
 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet. 

Noen av boenhetene vil få universell utforming, og med sentral plassering og god 
infrastruktur, gis det rom for unge nyetablerere, urbane par, aleneboende, barnefamilier, eldre 
som ønsker en lettvint hverdag og personer med en funksjonshemming som gjør det 
nødvendig med en tilpasset bolig. Det legges opp til fleksible planløsninger som kan tilpasses 
den enkeltes behov. Løsningen vil skape en helhet som favner alle faser i en boligeiers livsløp 
og legge til rette for et inkluderende miljø. Balkongene kan vende ut mot miljøgata, slik at 
beboerne kan følge med på livet i gata hvor bl.a. 17-mai toget passerer, eller mot den mer 
solfylte og fredelige siden i sør-vest. 
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6.5 Parkering 

Det er avsatt ca 600 m2 til felles parkeringsareal. Hver boenhet skal ved maks BRA=80m2, 
ha minst 1 biloppstillingsplass ifølge Ringerike kommune sin parkeringsforskrift. Arealet som 
er avsatt til parkering i detaljreguleringsplanen dekker 1 biloppstillingsplass pr boenhet, samt 
noen ekstra plasser til f.eks besøksparkering og HC-parkering. 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 

Planområdet er sentralt plassert med alt av infrastruktur i umiddelbar nærhet.  
Rv7/miljøgata med gang- og sykkelveg ligger bl.a like utenfor nordre plangrense. 
Kommunale vann- og avløpsledninger ligger også nær planområdet. I forbindelse med 
oppgraderingen av vannledning i Rv7 gjennom Sokna, ble det lagt ut et varerør for fremtidig 
stikkledning for vann inn til planområdet (Gnr/bnr 148/55).  
Overvann og takvann tillates ikke tilkoblet kommunalt nett. Dette skal behandles på egen 
tomt eller tilført overvannsledning. 
Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 
igangsettingstillatelse kan gis. 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst. 
Fra Hallingdalsvegen(Rv7)/miljøgata vil adkomsten til planområdet gå via veien Midtmoen 
og Furuholtet. Dette er mest hensiktsmessig da trafikk, renovasjon og post kan samles med 
eksisterende felt, Furuholtet Sokna, samt at man unngår unødig avkjøring fra hovedveien. 
   
6.7.2 Utforming av veger. 
Planområdet er for det meste flatt. Mye av terrenget er opparbeidet i forbindelse med 
brakkeriggene som ble plassert her under utbyggingen av Rv7. Det er ingen utfordringer 
tilknyttet den mindre adkomstveien f_SKV1, og det er ikke ansett som nødvendig å utarbeide 
veiprofiler til dette planforslaget. Felles adkomstvei (Håndbok N100 – Veitype A1, fig.C.20) 
er tiltenkt en veibredde på 3,5m. Arealet f_SVT1 og f_SVT2 skal dekke bl.a grøfter på ca 
1,75m på hver side. f_SVT1 må i tillegg sikre fri adkomst til renovasjonsanlegget. 
 
6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende. 
Det er god tilgjengelighet til offentlig gang og sykkelvei som grenser inntil planområdet i 
nord og vest.  
 
6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold. 
Planområdet vil få felles atkomstvei med eksisterende plan for Furuholtet, Sokna. f_SKV1 er 
i eksisterende plan regulert til felles avkjørsel og eies og driftes i dag av Furuholtet borettslag. 
Det må tas høyde for forhandlinger med borettslaget om veirett. Tilstøtende eiendom 148/177 
skal også ha rett på adkomst via f_SKV1 og f_SPA1.  

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Det planlegges ingen offentlige anlegg innenfor planområdet. 

6.9 Universell utforming  

Planen underkastes PBL §20-1 for søknadspliktige tiltak. Teknisk forskrift, gjeldende fra 
01.07.2010, danner grunnlaget for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette 
gjelder da nye regler for tilgjengelig- og brukbar bolig. 
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6.10 Uteoppholdsareal 

Innen planområdet er det avsatt et areal for felles lek på ca 200 m2 (f_BLK1). Lekearealet vil 
ligge skjermet til inne i feltet og ikke ut mot miljøgata som naturlignok fører med seg mer 
trafikk, støy og luftforurensing. Arealet skal utformes med grønne universelt utformede 
overflater og skal inneholde bl.a lekeapparater som huskestativ, sandkasse og sittebenker. 
Ved valg av lekeapparater skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal 
kunne delta i leken, men også at de kan gi utfordringer til alle.  
Lekearealet er plassert inntil arealet med samme funksjon i nabofeltet Furuholtet, Sokna.  
Dette vil bidra til å gi et mer helhetlig inntrykk av boligområde. 
 
Lekearealet skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis, eller innen uke 28 påfølgende 
sommer. 
 
Arealet f_BUT1, er avsatt til felles uteoppholdsareal for beboere innenfor planområdet og er 
på ca 150 m2. Her skal det være mulig å bl.a. plante frukttrær, bærbusker og anlegge 
grønsakshage. Det er ikke knyttet noen rekkefølgebestemmelser til opparbeidelse av BUT1. 
Dette arealet må et eventuelt sameie opparbeide og forme i fellesskap. 

6.11 Kollektivtilbud 

Det er kort vei til både jernbane og busslommer. Gangveger er etablert langs Rv7 og Fv178.  

6.12 Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, gjelder 
varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

6.13 Sosial infrastruktur  

Planområdet ligger sentralt til i Sokna sentrum, men nærhet til både kirke, skole, syke- og 
aldershjem m.m. 

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Før opparbeidelsen av feltet starter, skal det fremlegges en VA-plan som Ringerike kommune 
skal godkjenne. Planen skal vise VA-trasèer og håndtering av overvann. Overvann skal så 
langt det er mulig fordrøyes innen planområdet. Eksisterende VA-ledninger ble lagt til 
planområdet i forbindelse med brakkeriggene som ble plassert på tomten midlertidig, under 
byggingen av miljøgata.  

6.15 Plan for avfallshenting 

Det er avsatt fellesareal for plassering av avfallsdunker. 

6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Tiltak i hht anbefalinger i støyrapport, utarbeidet av MjøsPlan AS 03.03.2016, skal være 
ferdigstilt før første boenhet innen planområdets tildeles midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest. Valgte løsninger for støyskjerming skal fremlegges byggesak for godkjenning før 
igangsettingstillatelse kan gis. Aktuelle tiltak som er beskrevet er bl.a. støyskjerm, støyvoll, 
tette balkongrekkverk. Soverom/oppholdsrom må ikke ha ventiler eller andre felt i yttervegg 
som gir negativt bidrag til lydisoleringen. 
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6.17 Rekkefølgebestemmelser 

o f_SKV1 er eksisterende atkomstveg. Denne tilpasses/utbedres og ferdigstilles mot f_SPA1 
før det gis brukstillatelse innen planområdet. 

o f_SPA1 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innen planområdet. 
o Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 

igangsettingstillatelse kan gis.  
o Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

o Tiltak i hht anbefalinger i støyrapport, utarbeidet av MjøsPlan AS 03.03.2016, skal være 
ferdigstilt før første boenhet innen planområdets tildeles midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest. Valgte løsninger for støyskjerming skal fremlegges byggesak for godkjenning 
før igangsettingstillatelse kan gis. 

o f_BLK1 skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis innen planområdet, eller innen 
uke 28 påfølgende sommer.  

 

7. Konsekvensutredning 
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om 
konsekvensutredning. Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Det er få konsekvenser knyttet til foreslått utbygging. Planforslaget medfører en liten 
fortetting i et allerede etablert boligområde sentralt i Sokna. Bebyggelsen skal tilpasse seg 
strukturen langs miljøgata. Felles avkjørsel, benevnt f_SKV1 i planforslaget, vil få tilført 8 
nye husstander.  

Planforslaget er i h.h.t. kommuneplanens samfunnsdel som ønsker bl.a. en boligutvikling som 
styrker sentrum, både i Hønefoss by og i de prioriterte lokalsamfunna som Sokna er en del av. 
Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og i nærhet til skoler, 
barnehager og annet tjenestetilbud.  

8.1 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8-12.  
 
§8. (kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet.  
 
Vurdering: 
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog 
og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i 
området.  
Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. 
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Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt 
undersøkt mhp naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å 
avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. 
  
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
 
Vurdering: 
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok, vedr. de naturverdier som 
finnes innenfor plan- og influensområdet. 
 
 § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  
 
Vurdering: 
Tiltaket vil ikke medføre noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem. Arealet er allerede 
opparbeidet, da det har blitt benyttet til plassering av midlertidige kontorbrakker for vegvesenet i 
forbindelse med arbeidet med miljøgata/Rv7. 
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Vurdering: 
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i 
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir. 
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  
  
Vurdering: 
Byggeteknikken og byggemetoden vil være i hht dagens standard og vurderes dermed som 
miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt. 

8.2 Uteområder 

Plasseringen av lek og uteoppholdsareal vil ligge skjermet til mellom nytt og eksisterende 
felt. Arealene faller fint sammen med tilsvarende arealer i tilstøtende plan for Furuholtet 
Sokna. 

8.3 Trafikkforhold 

Da 8 nye husstander samt tilstøtende eiendom 148/177 skal benytte seg av veiene Midtmoen 
og felles avkjørsel for Furuholtet Sokna, vil det bli en liten trafikkøkning som følge av 
planforslaget. 
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 8.4 Universell tilgjengelighet 

Universell tilgjengelighet reguleres gjennom kravene stilt i teknisk forskrift. 

8.5 ROS 

Støy: 
Bestemmelsene skal sikre at nødvendige tiltak j.fr. støyrapport gjennomføres.  
 
Luftforurensning/Støv: 
Privat og felles lek er plassert slik i planområdet at bebyggelsen virker skjermende mot 
forurensningskilder. 
 
ROS-analyse er for øvrig vedlagt planmateriale. 
 
 
 
 
 
Dato: 11.04.2016, Hamar. 
 
 
BoligPartner AS 



1	
	

ROS‐analyse:	Furuholtet	2	i	Ringerike	kommune	 ‐	Dato:	21.10.2015	rev.11.04.2016		 BoligPartner	AS	

ROS-ANALYSE 
 

for 
 

Detaljregulering av 
Furuholtet 2 

 
 

 
   

i 
 

 
 

Ringerike kommune 
 

Forslagsstiller 
BoligPartner AS 

21.10.2015 rev. 11.04.2016 
 
 
 
 

Kilde:	nve.no	‐	NVE‐Atlas	



2	
	

ROS‐analyse:	Furuholtet	2	i	Ringerike	kommune	 ‐	Dato:	21.10.2015	rev.11.04.2016		 BoligPartner	AS	

Sammendrag 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Furuholtet 2, er det utarbeidet en ROS-analyse. 
Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, virker det samlet sett å være liten sannsynlighet for 
risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet med tiltaket. 
 
Innledning 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise 
alle risiko- og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle endringer som følger av planen eller 
tiltak som er hjemlet i den. Hensikten med ROS-analyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik 
at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi 
økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere; utbyggere, kommunen og publikum 
forøvrig. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og 
katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke 
hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS-analysen har i så måte en 
praktisk verdi i gjennomføringen av planen. 

 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger sentralt til i Sokna. Nordre plangrense grenser til Rv7/miljøgata med 40-sone og tilhørende 
gangveg. Mot sør, vest og øst ligger det eksisterende boligbebyggelse.	Statens vegvesen har i forbindelse med 
miljøgateprosjektet benyttet planområdet til midlertidige kontorbrakker under utbyggingen av Rv7/miljøgata, og 
arealet består derfor av bl.a planert fylling, gruset parkeringsareal, innkjøring, gressvoll mot miljøgata og spredte 
større trær mot ytterkant. Områdets topografi fremstår som forholdsvis flatt, med kotehøyder fra 140moh til 
142moh. Koten som ligger på 142moh tilhører en jordvoll som ligger mot miljøgata. 
Vann, avløp og strøm er i dag lagt opp til brakkeriggen. 
 
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel. Planområdet er på ca 2,3 daa. 
  
For nærmere detaljer om planområdet, planarbeidet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 
 
Metode 
En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de 
representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og 
årsaksforhold, blir tiltak vurdert for a hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av 
dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten 
(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til a 
fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Temaene i ROS-analysen tar utgangspunkt i 
veilederen "GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlandsprosjekt" utarbeidet av Statens kartverk og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005. I sjekklisten er det listet opp flere mulige 
hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for planen 
og konsekvenser av planen. Det vurderes hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan ha for liv/helse, 
materielle/økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Sannsynlighet og konsekvens vurderes 
som i "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) etter følgende kriterier: 
 
Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i: 
1. Lite sannsynlig - mindre enn en gang hvert 50. år 
2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig 
3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 
4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede 
 
Vurdering av konsekvenser 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 
 



3	
	

ROS‐analyse:	Furuholtet	2	i	Ringerike	kommune	 ‐	Dato:	21.10.2015	rev.11.04.2016		 BoligPartner	AS	

Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurderes som en sum av sannsynlighet og 
konsekvens gjennom en risikomatrise som vist nedenfor: 
  
 

                Konsekvens 
sannsynlighet 

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

4. meget sannsynlig     

3. sannsynlig     

2. mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan 
Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres 
 
 

Hendelse Tilstede Sannsynlighet Konsekvens Risiko kommentar 
NATURRISIKO 

Ras/skred/grunnforhold/lokalklima. Er planområdet utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred, ustabil 
grunn 

Nei    

Grunnforhold: 
 
I følge NGU sitt løsmassekart  
Elve- og bekkeavsetninger. 
 
Elveavsetninger er som regel 
dominert av sand og grus. Dette gir 
stabil 
byggegrunn. (kilde: NGU). 
 

2. Snø/isras nei     

3. Flom i vassdrag nei      

Planområdet ligger ca 140 moh. 
Elva Sogna og Verkenselva ligger	
ca 133 moh og litt i overkant av 
150m unna planområdet  (luftlinje 
grovt målt i kart). Det foreligger 
ingen flomberegninger i NVE sitt 
flomsonekart. 

4. Vindutsatt nei     

5. Ekstremnedbør nei       

6. Radongass ja 4 3  

NGU sitt aktsomhetskart for radon, 
viser at planområdet ligger i gul 
sone, noe som tilsvarer moderat til 
lav aktsomhetsgrad. 
 
Tiltak; Da radon kan forekomme 
stort sett over alt, er alle boliger 
forberedt for evakuering av Radon-
gass. Løsninger legges til grunn iht 
PBL og gjeldende teknisk forskrift 
og anbefalinger fra Statens 
Strålevern. 
 

Sårbare natur- og kulturområder. Kan planen medføre fare for skade på: 

7. Sårbarhet/flora/fauna/fisk nei    
 
 

8. Verneområde nei     

9. Vassdrag nei     

10. Fornminner (aut fredede 
kulturminner) 

nei    
Fylkeskommunens merknad til 
oppstartsvarselet informerer om at 
de tidligere har utført arkeologisk 
registrering av planområdet. I 2000 
ble området befart uten at det den 
gang ble funnet automatisk fredete 
kulturminner.  
 

11. Kulturminne/-miljø nei    
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Da Statens vegvesen tidligere har 
benyttet dette området som et 
midlertidig riggområde antar de at 
det i den forbindelse er gjort relativt 
store terrenginngrep her, og anser 
derfor potensialet for at det finnes 
bevarte automatisk fredete 
kulturminner i planområdet som 
lavt. De vil derfor ikke kreve ny 
registrering i dette tilfellet.  
 
På bakgrunn av tidligere registrering 
og på bakgrunn av lav 
potensialvurdering anser de 
kulturminnelovens § 9 som oppfylt.  
 
Tiltak; Bestemmelse vedrørende 
varslingsplikt ved funn av 
automatiske fredede kulturminner, 
medtas til 
reguleringsbestemmelsene. 
 

12. Naturressurser nei     

VIRKSOMHETSRISIKO 

Kan planen få konsekvenser for samfunnsmessig viktige funksjoner og områder som: 

13. Sykehus/-hjem, kirke, 
skole, barnehage 

nei     

14. Brann/politi/sivilforsvar nei     

15. Veg, jernbane, trafikk-
knutepunkt 

nei     

16. Tuneller, bruer nei     

17. Kraftforsyning nei     

18. IKT-installasjoner nei     

19. Drikkevannsforsyning nei     

20. Vann og avløp nei     

21. Tilfluktsrom nei     

22. Områder for idrett / lek nei     

23. Park/rekreasjonsområde nei     

24. Vannområde for friluftsliv nei     

25. Akutt forurensing nei     

26. Permanent forurensing nei     

27. Støy og støv fra industri nei     

28. Støy og støv fra trafikk nei     

29. Støy og støv fra andre 
kilder 

nei        

30. Forurenset grunn nei     

31. Forurensing av 
sjø/vassdrag 

nei     

32. Elektromagnetiske felt nei     

33. Risikofylt industri 
(kjemikalier/eksplosiver) 

nei     

34. Avfallsbehandlingsanlegg nei     

35. Fare for spredning av 
brann (skog, lyng, bygninger) 

nei     

36. Ulykker ved transport av 
farlig gods 

nei     

37. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

nei     

 
Medfører planen, eller kan planen være utsatt for: 

38. Fare for akutt  forurensing nei    
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39. Støy og støv fra trafikk ja  4 2   

 Støy: Bebyggelsen innenfor 
planområdet vil ligge i gul støysone 
i følge støyberegninger utført av 
MjøsPlan AS. 
 
Tiltak: Det ble utarbeidet egen 
støyvurdering for planområdet i 
etterkant av offentlig ettersyn. I 
denne rapporten ligger bebyggelsen 
i gul støysone. For å oppnå 
tilfredsstillende støyforhold 
innenfor planområdet, skal 
bestemmelsene sikre at nødvendige 
tiltak iverksettes og at valgte 
løsninger skal følge byggesøknaden. 
Støyrapport datert 03.03.2016 skal 
legges til grunn ved valg av 
løsninger. 
 
Støv: Nærheten til miljøgata/Rv7 
kan naturlignok medføre noe støv 
på tørre dager, men det antas at 
dette ikke vil utgjøre noe stort 
problem da bl.a. fartsgrensen er 
forholdsvis lav (40km/t). 
Vegetasjon og bebyggelse vil også 
skjerme uteoppholdsarealene som er 
regulert inn på motsatt side på 
eiendommen. 

40. Støy og støv fra andre 
kilder 

nei        

41. Forurensing til grunn 
og/eller vassdrag 

nei     

42. Risikofylt industri 
(kjemikalier/eksplosiver) 

nei     

43. Trafikkulykker i 
anleggsperioden 

ja 2 3  

Anleggstrafikk fører til økt risiko 
for ulykker. Utbyggingen sikres i 
henhold til gjeldende lovverk i 
anleggsperioden. 
 
Sikkerheten i anleggsperioden skal 
ivaretas av utbygger i henhold til 
gjeldende lovverk. 

44. Ulykke i av- / påkjøring ja 2 3  

Økt trafikk i forbindelse med 
boligbygging kan føre til ulykker 
ved av- / påkjøring. 
 
Tiltak; Ingen 

45. Ulykke ved gående / 
syklende 

ja 2 3  

Økt trafikk av myke trafikkanter fra 
det planlagte boligområdet vil 
kunne utgjøre en øket risiko for 
ulykker med gående/syklende. 
 
Tiltak; Ingen 

46. Uhell som kan påvirke 
jernbanen 

nei     

47. Uhell som kan påvirke 
undergrunnsledninger / kabler 

nei     

Andre forhold: 

48. Er tiltaket i seg selv et 
terror- / sabotasjemål 

nei     
49. Er det potensielle terror- / 
sabotasjemål i nærheten 

nei     
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Risikomatrise og konklusjon 
Nedenfor er de ulike vurderte hendelsene summert i en risikomatrise. Numrene i matrisen 
viser til nummer i analysetabellen 
 

                Konsekvens 
sannsynlighet 

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

4. meget sannsynlig  39 +6  

3. sannsynlig     

2. mindre sannsynlig   43,44,45   

1. Lite sannsynlig     

 
Gjennom ROS-analysen konkluderes det med at det er 4 aktuelle hendelser som har risiko som er til stede og er 
vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens.  
 
Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, virker det samlet sett å være liten sannsynlighet for 
risiko knyttet til de omtalte faktorer.  
 
Slik det framgår av matrisen over er det 1 hendelse som er vurdert til å havne i rød kategori og dermed 
krever at tiltak gjennomføres. 
 
Dette gjelder: 
 

Hendelse nr.6: Radongass:	NGU sitt aktsomhetskart for radon, viser at planområdet ligger i 
gult område, noe som tilsvarer moderat til lav aktsomhetsgrad. 
 
Tiltak; Radon kan forekomme stort sett over alt og alle boliger er forberedt for evakuering av 
Radon-gass. Løsninger legges til grunn iht PBL og gjeldende teknisk forskrift og anbefalinger 
fra Statens Strålevern. 
 
Hendelse nr.39: Støy og støv fra trafikk:	Bebyggelsen innenfor planområdet vil ligge i gul 
støysone ifølge støyberegninger utført av MjøsPlan AS. 
 
Tiltak: Det ble utarbeidet egen støyvurdering for planområdet i etterkant av offentlig ettersyn. I 
denne rapporten ligger bebyggelsen i gul støysone. For å oppnå tilfredsstillende støyforhold 
innenfor planområdet, skal bestemmelsene sikre at nødvendige tiltak iverksettes og at valgte 
løsninger skal følge byggesøknaden. Støyrapport datert 03.03.2016 skal legges til grunn ved 
valg av løsninger. 
 
Støv: Nærheten til miljøgata/Rv7 kan naturlignok medføre noe støv på tørre dager, men det 
antas at dette ikke vil utgjøre noe stort problem da bl.a. fartsgrensen er forholdsvis lav 
(40km/t). Vegetasjon og bebyggelse vil også skjerme uteoppholdsarealene som er regulert inn 
på motsatt side på eiendommen. 
 

Det er 3 hendelser som er vurdert til å havne i gul kategori og dermed medfører at tiltak skal vurderes.  
 
Dette gjelder: 

  
Hendelse nr. 43: Trafikkulykker i anleggsperioden: Slike hendelser er ikke tema i reguleringsplanen. 
Sikkerheten i anleggsperioden skal ivaretas av utbygger i henhold til gjeldende lovverk. 

 
Hendelse nr. 44: Ulykker i av- /påkjøring: Økt trafikk i forbindelse med boligbygging kan føre til 
ulykker ved av- / påkjøring.  
 

Tiltak: Ingen tiltak iverksettes. 
 

Hendelse nr. 45: Ulykker med gående/syklende: Økt trafikk av myke trafikkanter fra det planlagte 
boligområdet vil kunne utgjøre en øket risiko for ulykker med gående/syklende. 
 

Tiltak: Ingen tiltak iverksettes. 
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1 . Innledning

Mjøsplan AS har fått i oppdrag av BoligPartner å kartlegge støyforhold for oppføring av 8
boliger (2 firemannsboliger i 2 etasjer) på eiendom gnr. 148, bnr. 55, Furuholtet i Ringerike
kommune. Oppdraget er i planfasen, men planløsninger for boligene foreligger og er tatt
hensyn til i vurderingen. Hensikten med rapporten er å kartlegge støyforholdene på tomta og
mot fasader for å vurdere eventuelle tiltak og anbefalinger ved oppføring av boligene.

2. Begreper

LAekvT Ekvivalent A-veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h) som midlingsperiode (LAekv24h).

Lden A-veid støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19-23) et tillegg på 5dB og støy om natten (23-07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A-veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A-veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.
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3. Forutsetninger

Tomta ligger tett inntil RV7 (Hallingdalsveien) som er brukt som støykilde. Det er ikke tatt
hensyn til jernbanen som ligger bak RV7 da denne er skjermet av annen bebyggelse.
Hallingdalsveien skal fremstå som miljøgate med en fartsgrense på 40 km/t. Det er
utarbeidet to illustrasjonsplaner, et alternativ med balkonger mot veien og et med
inngangsparti mot veien.

3.1 . Støygrenser
Reguleringsbestemmelsene §1.0.4 for området henviser til verdier angitt i T-1442. Støysoner
deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul sone er
som følger:

• Gul sone: Lden 55dB L5AF 70dB
• Rød sone: Lden 65dB L5AF 85dB

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha en stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller
grenseverdien for utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS8175 lik nedre verdi
for gul sone, Lden=55dB (se tabell).

Innendørs støygrenser må tilfredsstille kravene til Byggteknisk forskrift (TEK10) som angir at
klasse C i NS 8175 tilfredsstiller kravene. Krav til maksimalt innvendig støynivå i boliger i
klasse C fremgår av følgende tabell:

TABELL 1: MAKSIMALT INNVENDIG STØYNIVÅ
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3.2. Trafikkdata
Trafikktall er hentet fra National Vegdatabank (NVDB) via Vegvesenets karttjeneste
vegkart.no. Iht. T-1442 skal disse dataene skal fremdateres 10-20 år fra dagens situasjon.
Situasjonen i 2026 blir derfor dimensjonerende og regnes ut etter en årlig trafikkvekst på 2%.
Dette gir følgende data:

Vei
Fartsgrense
[km/t]

Andel
tunge

ÅDT
2016

ÅDT
2026

RV7,Hallingdalsveien 40 14% 4900 6000

TABELL 2: TRAFIKKDATA

Fordelingen av ÅDT er beregnet etter gruppe 1 (typisk riksvei) iht. T-1442.

TABELL 3: FORDELING AV ÅDT
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3.3. Dagens situasjon
Påfølgende kart viser dagens situasjon på tomta hvor byggene planlegges.

KART 1: DAGENS SITUASJON

3.4. Terrengprofil og høyder
Tomta ligger på flatt terreng mot Hallingdalsveien som har kote på ca 141.000 forbi området.
Det er ukjent hvilke høyder de ulike etasjene kommer til å ligge på, så vurderinger på støy
mot fasade tar utgangspunkt i 1,5m over terreng for 1.etg og 4m over terreng for 2.etg.



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 11, 2390 Moelv E-post: post@mjosplan.no 6

3. 5. Plan ski sser og tegn in ger

Plantegningen viser stue/kjøkken-del mot balkong og soverom mot inngangsparti. Det er
også planlagt 1-2 soverom mot gavlveggene på byggene.

ILLUSTRASJON 1: PLANTEGNING

Etasjeplanene er vurdert ut fra følgende alternative plasseringer av byggene:

ILLUSTRASJON 3: ILLUSTRASJONSPLAN ALT 1 ILLUSTRASJON 2: ILLUSTRASJONSPLAN ALT 2
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1 . Beregninger

Det er utarbeidet støysonekart iht. T-1442 med gul og rød støysone og mottakerhøyde 4m.
Videre er det gjort støyvurderinger i forhold til utvendig støy, innvendig støy og støy mot
fasade ut i fra forutsetningene som er nevnt under punkt 3. Dimensjonerende enhet er Lden

for alle vurderingene. Til å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy
lagt til grunn med beregningsprogrammet NoMes 4.5.
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2. Resultater

Resultatene er delt inn i støysonekart, utvendig støy og innvendig støy. Støy mot fasade
inngår i utvendig støy.

2.1 . Støysonekart

KART 2: STØYSONEKART IHT . T-1 442
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2.2. Utvendig støy
Området bak byggene blir regnet som stillesone og uteområde for boligene. Påfølgende kart
viser støynivå på dette området i 1,5m høyde. Som mottakerpunktet viser er verdien under
grenseverdien på 55dB. I tillegg vil byggene skjerme dette området ytterligere.

KART 3: STØY PÅ UTEOMRÅDE

Videre er det vurdert støynivåer på fasade som vender mot RV7 og sidefasader som
inneholder soverom for hver etasje. Nivået vil i begge tilfeller ligge i gul støysone.

KART 4: STØY PÅ FASADE MOT VEI , 1.ETG KART 5: STØY PÅ FASADE MOT VEI , 2.ETG
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KART 6: STØY MOT SIDEFASADE , 1.ETG KART 7: STØY MOT SIDEFASADE , 2. ETG

2.3. Innvendig støy
For nye bygg oppført etter TEK10/TEK15-standard med balansert ventilasjon vil krav til
isolasjon og tetthet medføre at man kan forvente en støyreduksjon på ca 35dB fra utvendig til
innvendig nivå. Kravet til innvendig støy er LA,ekv,24h � 30dBA. Dette betyr at støynivået må
være på 65dB for å gi utslag, noe som tilsvarer nedre grense rød sone.

I tillegg til dette er det krav om maksimalt lydnivå, LA,max � 45dBA. For å vurdere dette er det
plassert et mottakerpunkt nær byggegrensa i 4m mottakerhøyde som viser maksimalnivået.

KART 8: LA, MAX
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3. Konklusjon

Det er utarbeidet støysonekart samt beregnet utvendig og innvendig støynivå for planlagte
boliger på tomt med gnr 148, bnr 55. Konklusjonen er delt inn i utvendig og innvendig del.

3.1 . Utvendig støy
Uteområde bak boligene vil tilfredsstille krav til utvendig støy og vil bli ytterligere skjermet av
byggene.

Fasade som vender mot vei vil bli støyutsatt. Dersom balkongene skal vende ut mot veien så
må disse være godt skjermet med tett rekkverk for å redusere støynivået med ca 10dB.
Effekten av ulike løsninger er vist i figur 1. Hvis fasaden med inngang og soverom skal vende
ut mot vei, må det bygges en 2,5-3m høy støyskjerm eller voll så nære veien som mulig og ut
på hver side av planområdet som vist i figur 2 for å redusere støynivået utenfor vindu.
Fordelen med støyvoll er at den ikke har samme behov for vedlikehold som en støyskjerm.
En slik skjerm eller voll vil også redusere støynivået tilstrekkelig på balkongene om de skal
vende ut mot vei.

FIGUR 1: LYDREDUSERENDE TILTAK PÅ BALKONG FIGUR 2: FORSLAG TIL STØYSKJERM / VOLL

Sidefasadene med soverom vil også havne i gul sone. For å redusere støynivået utenfor
vindu her kan det etableres «falske balkonger» med tett rekkverk utenfor vinduene. Dette
kan bli kostbart og påvirker fasadeuttrykket, så en støyskjerm eller voll som nevnt er å
anbefale.

3.2. Innvendig støy
Byggene vil ligge utenfor rød sone i dette tilfelle og kravet til LA,ekv,24h vil bli tilfredsstilt. I tillegg
ligger støynivået for LA,ekv,24h ca 3dB lavere enn Lden som støysonene er beregnet ut i fra.
LA,max er beregnet til ca 77dBA, og med 35dB reduksjon tilsvarer dette et nivå på 42dB og er
dermed under grenseverdien på 45dB. Soverom og oppholdsrom må ikke ha ventiler eller
andre felt i yttervegg som gir negativt bidrag til lydisoleringen.
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Forslag til detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune - svar 

på anmodning om å trekke innsigelse  

Vi viser til deres brev datert 08.04.2016 med anmodning om å trekke vår innsigelse til 

forslag til reguleringsplan for Furuholtet 2. 

 

Innsigelsens punkt 1 – Støy 

Vi registrerer at rekkefølgebestemmelser til støy er innarbeidet i revidert forslag til 

planbestemmelser datert 06.04.2016.  

 

Vi påpeker at støyrapporten i figur 2 side 11 viser en støyskjerm plassert på eksisterende 

gang- og sykkelveg. Noe vi ikke kan godta. Vi forutsetter at støyskjerm eller –voll plasseres 

utenfor Statens vegvesen sin eiendom. Hvis det velges støyskjerm må støyrefleksjon til 

mottatt side av Rv7 beregnes og støyabsorberende skjerm på mottatt side av vegen må 

vurderes.  

 

Vi forutsetter at vi får saken til vår behandling om støytiltak jevnfør rekkefølgebestemmelse 

§ 5.5 plasseres innenfor byggegrensen. 

 

Med ovenstående forutsetninger trekker Statens vegvesen innsigelsespunkt 1.  

 

Innsigelsens punkt 2 – Tiltak innen byggegrensen 

Reguleringsbestemmelsen om tiltak innenfor byggegrensen er fjernet i revidert forslag til 

planbestemmelser. Statens vegvesen har derfor ikke lenger innsigelse til dette punktet. 

  

Innsigelsens punkt 3 – Atkomst til naboeiendom 

Atkomst til naboeiendommen 148/177 er nå vist og sikret i revidert reguleringsplankart og 

-bestemmelser datert 06.04.2016. Statens vegvesen har derfor ikke lenger innsigelse til 

dette punktet. 
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Innsigelsens punkt 4 – Planavgrensning 

I revidert plankart skal planavgrensningen være tilpasset eiendomsgrensen til Statens 

vegvesen. Statens vegvesen har derfor ikke lenger innsigelse til dette punktet. 

 

Konklusjon 

Vi viser til ovennevnte forutsetninger om støy, og har ikke lenger innsigelse mot 

reguleringsplanen. 

 

 

 

  

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt 
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Boligpartner A/S avd. Hamar, Brygga 11 Tjuvholmen, 2317 HAMAR 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/3472-7   Arkiv: L13  

 

0605_407 detaljregulering for Furuholtet 2 - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til detaljregulering for Furuholtet 2 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling må rekkefølgebestemmelse om støyforhold knyttes opp mot 

brukstillatelse av bygg innafor planområdet. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet 

Sokna, (vedtatt 30.08.01) som overlappes av ny plan, inkludert alle senere 

planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan 

0605_407 detaljregulering for Furuholtet 2. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for åtte boenheter i to firemanns-boliger sentralt på Sokna. 

Adkomst foreslås løst via Furuholtet. Planen fremmes som en detaljregulering.  

 

Rådmannen mener planforslaget vil gi et godt supplement til boligtilbudet på Sokna, og at 

mer effektiv arealutnyttelse er positivt på en sentrumsnær tomt. Den foreslåtte bebyggelsen 

er tilpassa eksisterende omkringliggende bebyggelse. Det er uenighet med nabo angående 

bruk av Furuholtet som adkomstvei, men rådmannen støtter forslagsstillers forslag om 

adkomst her. 

 

 

Innledning 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av åtte boliger med tilhørende 

uteoppholdsareal og parkering. Området er regulert til bolig i gammel reguleringsplan 44-



09. Planarbeidet er starta etter initiativ fra Sandvold boliger AS. Grunneier er Rustad Kafe 

AS.  

 

Forslagsstiller varslet oppstart av planarbeidet etter oppstartsmøtet hvor relevante parter i 

kommunen deltok.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er i dag en åpen gruslagt plass. Området har ikke kjent bruk, og det har i det siste 

stått kontorbrakker her i forbindelse med veiutbygging.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Boligpartner AS, 01.10.15. Planforslaget som foreligger til 

behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart, datert 21.10.15 

- Reguleringsbestemmelser, datert 21.10.15 

- Planbeskrivelse, datert 23.10.15 

 

Planforslaget legger til rette for åtte boenheter fordelt på to firemanns-boliger langs 

Hallingdalsveien (RV7). Det er laget to ulike forslag til løsninger, der hovedforskjellen er at 

alternativ 1 har balkonger mot nordvest og Hallingdalsveien og alternativ 2 har balkonger 

mot sørvest og nabobebyggelsen. Adkomst er foreslått via Furuholtet.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert til bolig i reguleringsplan 44-09. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Sandvold boliger AS er forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen gbnr 148/55 som eies av Rustad kafe AS.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Sandvold boliger AS varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 27.04.15 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 30.04.15, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under. 

 

Hans-Jørgen Tangen, datert 22.05.15 

Det er ønske om at det ikke legges vei til utbyggingsområde gjennom deres tomters 



adkomstvei. Dette fordi det i alle år (siden 1960) kun har vært to eiendommer på denne 

stubben og de har av den grunn vært skjermet for det meste av biltrafikk. Nå har de allerede 

fått et hus til på sin adkomst etter at det ble lagd miljøgate gjennom Sokna. Dette lever de 

greit med. Veien er også regulert som gangvei de siste 70 meterne ut til RV7. Det var før 

miljøgaten en sti forbi der som ble mye brukt av skoleungdom. Denne blir mye mer brukt nå 

som den er asfaltert og tilrettelagt for alt og alle. 

 

Dette er jo veldig bra og de ønsker jo fortsatt utvikling på Sokna, men å gi adkomst til nytt 

felt som attpåtil vil ha adresse Furuholtet vil etter deres mening bli feil og tungvint. Det er 

allerede en asfaltert vei inn på deres område over det eksisterende boligfelt som heter 

Furuholtet. Denne veien går også til det som lokalt kalles Gamle postkontoret. 

 

Å bruke denne adkomsten vil lette arbeidet for både posten og andre budfirmaer da adressen 

blir den samme som eksisterende felt. I tillegg så vil det selvfølgelig ikke forringe 

Midtmoen    

15 a, b og c sin eiendomsverdi ytterligere. 

 

Han vil også tro at det for utbygger vil bli en langt rimeligere løsning å bruke enten den 

allerede foreslåtte adkomst eller eventuelt legge den lans RV 7. Forbi det gamle 

postkontoret, hvor det også burde være mulig å bygge ut lignende boliger senere. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Plangrensen ble varslet slik for å åpne opp for flere adkomstmuligheter om det skulle bli 

nødvendig. Planforslaget tar imidlertid utgangspunkt i at det mest hensiktsmessige er å 

benytte samme adkomst som nabofeltet, Furuholtet, Sokna. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener innkjøring via Midtmoen sør for planområdet og deretter via Furuholtet 

er mest hensiktsmessig. Både fordi veien via Furuholtet er den korteste strekningen og fordi 

det ikke vil være behov for å oppgradere eller bygge ny vei annet enn de siste meterne inn til 

tomtegrensa. Man passerer også færre husstander via Furuholtet enn via Midtmoen, og 

unngår konflikt med skoleveien langs Midtmoen.  

 

Buskerud fylkeskommune, datert 06.06.15 

Automatisk fredete kulturminner 

Fylkeskommunen har tidligere utført arkeologisk registrering av planområdet. I 2000 ble 

området befart uten at det den gang ble funnet automatisk fredete kulturminner. Ny 

kunnskap og nye metoder fører imidlertid til at de i dag kan påvise et større antall 

automatisk fredete kulturminner enn det som var tilfelle da planområdet ble registrert i 2000. 

I enkelte tilfeller vil de derfor måtte kreve en ny registrering. Da Statens vegvesen tidligere 

har benyttet dette området som et midlertidig riggområde antar de at det i den forbindelse er 

gjort relativt store terrenginngrep her, og anser derfor potensialet for at det finnes bevarte 

automatisk fredete kulturminner i planområdet som lavt. De vil derfor ikke kreve ny 



registrering i dette tilfellet. På bakgrunn av tidligere registrering og på bakgrunn av lav 

potensialvurdering anser de kulturminnelovens § 9 som oppfylt. De har ikke merknader til 

planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart, men ønsker likevel å minne om 

varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd, dersom det under anleggsarbeid skulle 

fremkomme automatisk fredete kulturminner, og foreslår at følgende tas med i planens 

reguleringsbestemmelser: 

 

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, 

må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles jf. 

kulturminnelovens § 8, 2. ledd". 

 

Nyere tids kulturminner; Planområdet omfatter gnr 148 bnr 55, gnr 148 bnr 177 og noe 

arealet rundt. Ny bebyggelse planlegges oppført på gnr 148 bnr 55 som per i dag ikke er 

bebygd. De kjenner ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet 

og har derfor ingen merknader hva gjelder nyere tids kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Ønsket tekst vedrørende varslingsplikt tas med i bestemmelsene.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.06.15 

Nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer må sikres tilfredsstillende 

støyforhold i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 for 

behandling av støy i arealplanlegging. Det må utarbeides reguleringsbestemmelser som 

ivaretar dette. De ber også om at det utarbeides en bestemmelse om at det ved søknad om 

rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene. Videre må det 

fastsettes at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. 

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige 

støytiltak blir innarbeidet i planen. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det er ikke utarbeidet egne støyvurderinger for planområdet, men støyberegningene som ble 

utarbeidet i forbindelse med miljøgateprosjektet er lagt til grunn. I denne rapporten ligger 

planområdet i gul støysone. For å oppnå tilfredsstillende støyforhold innenfor planområdet, 

skal bestemmelsene sikre at nødvendige støyberegninger og forslag til tiltak, følger 

byggesøknaden. 

 

 

 

Rådmannens kommentar: 



Før 2. gangsbehandling må rekkefølgebestemmelse om støyforhold knyttes opp mot 

brukstillatelse av bygg innafor planområdet og ikke mot levering av byggesøknad. For øvrig 

er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Fylkesmannen i Buskerud forts. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser må legges til grunn for 

planleggingen. Det vises spesielt til punkt 5b der det stilles krav om tilstrekkelige 

lekearealer for barn i alle aldere. I punkt 5d er det krav om arealmessig erstatning dersom 

omdisponering av areal egnet for lek fører til at behovet for lekearealer ikke blir oppfylt. En 

vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge 

planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Videre må det 

legges vekt på trafikksikre løsninger og trafikksikker skolevei for barn i planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Lekeareal er inkludert i planforslaget og planområdet ligger i umiddelbar nærhet til etablerte 

gangveger. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er ikke redegjort for lekemuligheter i nærområdet, men lekeplassen innafor planområdet 

er planlagt med spesifikke funksjoner og med opparbeidelse før det gis brukstillatelse for 

boliger eller innen påfølgende sommer. Skolevei er ikke omtalt i planforslaget.  

 

Fylkesmannen i Buskerud forts. 

Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger, jfr. Meld. St. 21 (2011–2012) 

Norsk klimapolitikk. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, f. 

eks varmepumpe eller bioenergi eller bygging av lavenergibygg/passivhus. Det vises også til 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og bygningsloven § 3-1 

bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for 

energiforsyning. Fylkesmannen ber derfor om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet 

og at det vurderes om det skal stilles krav om at byggeområdet skal tilrettelegges for 

forsyning av vannbåren varme, jf. PBL § 12-7 nr. 8. I den sammenheng minner de om 

teknisk forskrift (TEK10) hvor det er krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne 

dekkes av alternative varmeløsninger for bygninger over 500 m2. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg. Det anses heller ikke 

som økonomisk forsvarlig å knytte planområdet til fjernvarmeanlegget. Både av hensyn til 

lokalisering i forhold til infrastruktur og prosjektets karakter. Boligene vil ha tilgang til 

elektrisk oppvarming. I tillegg vil alle boenheter ha tilgang på skorstein, noe som gir 

mulighet for bruk av bioenergi. Nettstasjon vurderes sammen med kraftleverandør. 

 

Rådmannens kommentar: 



Tilknytning til fjernvarmeanlegg er ikke aktuelt, men andre miljøvennlige 

oppvarmingsløsninger må vurderes, slik som vannbåren varme og varmepumpe.   

 

Fylkesmannen i Buskerud forts.  

De ber om at det legges vekt på en trafikksikker atkomst for gående og syklende, og at 

kommunen vurderer behovet for eventuelle tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Ny bebyggelse må gis en god estetisk 

utforming, både som enkeltbygg og i forhold til omkringliggende bebyggelse og landskap. I 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal 

ivareta landskapshensyn i planleggingen. De viser også til Den europeiske 

landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. I den grad det er relevant må det som 

en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Planens nærhet til etablerte gangveger ivaretar hensynet til de myke trafikantene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er busslommer nært planområdet. Hensyn til arkitektonisk utforming er ivaretatt i 

bestemmelsene. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Fylkesmannen i Buskerud forts 

Til slutt minner de om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 

redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Det vises til Lov 

om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 

handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Planen underkastes PBL §20-1 for søknadspliktige tiltak. Teknisk forskrift, gjeldende fra 

01.07.2010, danner grunnlaget for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette 

gjelder da nye regler for tilgjengelig- og brukbar bolig. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, teknisk forvaltning, datert 04.05.15 

En antar at avkjørsel til off. veg blir avklart i planprosessen, om det evt. blir til RV7 eller 

Midtmoen. Gbnr. 3065/1 er kommunal eiendom og er regulert til dels vei og gangvei for evt. 

adkomst til gbnr. 148/55. Alternativt bør avkjøring via privat adkomst på Furuholtet 

benyttes. En forbeholder å stille krav til oppgradering av kommunal vei hvis dette skal 

benyttes som adkomst til eiendommen. Avløpsledning må ha dimensjon min. 125 mm for 8 

boenheter. Til orientering så er stikkledning avløp til gbnr. 148/177 en 110 mm ut fra VA-

Gemini, dvs. for liten for dette formålet. Overvann og takvann tillates ikke tilkoblet 



kommunalt nett, forutsettes behandlet på egen tomt eller tilført overvannsledning. Ved 

oppgradering av vannledning i RV7 gjennom Sokna er det lagt ut et varerør for fremtidig 

stikkledning vann til 148/55. Det vises videre til vedlagt tegning. De ber om at 

rekkefølgebestemmelse blir tatt inn: Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal 

utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen 

foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget foreslår adkomst via felles adkomstvei for Furuholtet, Sokna. Gnr/bnr 148/177 

utgjør ikke lenger en del av planforslaget. VA-plan skal fremlegges for kommunen for 

godkjenning før igangsettingstillatelse kan gis. Rekkefølgebestemmelse medtas. 

 

Rådmannens kommentar: 

Avløpsledninga må oppgraderes selv om gbnr 148/77 ikke er en del av planforslaget. For 

øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til boligområde. Planforslaget 

er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

Juridiske forhold 

Naturmangfoldloven 

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

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva 

slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har 

hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken 

innta en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

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

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.   

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

I området er det fra før av eneboliger og tomannsboliger, samt næringsbygg som Kiwi og 

Rustad kafe. Den foreslåtte boligtypen er firemannsboliger, som passer godt inn i området. 

Da området ligger i Sokna sentrum er det positivt at forslaget innebærer med effektiv 

arealutnyttelse.  



 

Rådmannen mener at alternativ 2 (vedlegg 6), der balkonger er vendt mot sørvest, er det 

beste alternativet da balkonger vendt mot Hallingdalsveien vil være utsatt for støy og støv 

fra trafikken. Balkonger vendt mot sørvest vil også ha bedre solforhold.  

 

Innkomne merknader 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer. Omfanget 

er beskjedent.  

 

Lekeplasser 

Lekeplass for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene, eller i løpet av påfølgende 

sommer. Før 2. gangsbehandling må det vurderes om fristen for påfølgende sommer bør 

være tidligere enn i uke 28. 

 

Infrastruktur 

Vann- og avløpsplan skal godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for 

tiltak i planområdet. Vann- og avløpsplanen omfatter blant annet vannforsyning, 

avløpshåndtering og overvannshåndtering.  

 

Adkomst foreslås via Midtmoen og Furuholtet da denne er kortest, krever minst 

opparbeidelse, berører færrest husstander og ikke er i konflikt med skolevei. Furuholtet er 

privat vei og det må gjøres avtale om adkomst via denne med eier. Midtmoen er kommunal 

vei. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er oppfylt. Det er ikke 

avdekket naturverdier i planområdet.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

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

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling i henhold til planforslaget da det gir flere sentrumsnære 

boliger og et mer variert boligtilbud på Sokna.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til adkomstvei, der forslagsstiller og 

rådmannen er enige om at adkomst via Furuholtet er mest hensiktsmessig og naboer i 

Furuholtet mener adkomst via Midtmoen er mest hensiktsmessig.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 



 

 

 

Saksdokumenter 

1. Oversiktskart med planforslagets lokalisering 

2. Forslag til plankart, datert 21.10.15 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 21.10.15 

4. Planbeskrivelse, datert 23.10.15 

5. Illustrasjonsplan alternativ 1, datert 14.10.15 

6. Illustrasjonsplan alternativ 2, datert 22.10.15 

7. ROS-analyse, datert 21.10.15 

8. Uttalelser til oppstart av planarbeidet*  

a. Buskerud fylkeskommune, 02.06.15* 

b. Fylkesmannen i Buskerud, 05.06.15* 

c. Hans-Jørgen Tangen, 22.05.15* 

d. Teknisk forvaltning, Ringerike kommune, 04.06.15* 

9. Referat oppstartsmøte* 

10. Kopi av oppstartsvarsel* 

11. Kommuneplanen 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.12.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg/Ingeborg Faller 

 

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

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3472-10  Arkiv: L13  

 
Sak: 6/16 
 
1.gangs behandling reguleringsplan 407 - Furuholtet 2  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
1. Forslag til detaljregulering for Furuholtet 2 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Før 2. gangsbehandling må rekkefølgebestemmelse om støyforhold knyttes opp mot 
brukstillatelse av bygg innafor planområdet. 

 
4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, 

(vedtatt 30.08.01) som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 
delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan 0605_407 
detaljregulering for Furuholtet 2. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.01.2016: 
 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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