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Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det av klagen 

fremkommer nye forhold som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres. 

2. Vedtak fattet 20.05.2015 (landbruksveiforskriften) og 23.04.2015 (markaloven) 

opprettholdes 

3. Klagen gis oppsettende virkning, jf. forvaltningslovens § 42, 1. ledd 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

 

 

Parter i saken 

Søker:  Løvenskiold Vækerø AS, ved Rolf Hatlingshus 

Eiendom:  Gnr. 10/13 og 18/13 m.fl. 

Klagere:  Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Sørkedalens vel og  

Oslo og omegn Friluftsråd. 

 

 

Sammendrag 
Løvenskiold har søkt om bygging av landbruksvei i Dammyrdalen, Krokskogen. Det er snakk 

om 1 800 meter, hvor deler av traseen er eksisterende traktorvei. Tillatelse til bygging av 

landbruksvei ble gitt i mai 2015, men har blitt påklaget av flere. 

 

Saken har pågått over langt tid, noe som også skyldes kompliserte juridiske spørsmål. Nå har 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tolket lovforståelsen. Ringerike kommune velger å 

forholde seg til dette og legger derfor klagesaken frem til behandling.  

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagene fremkommer forhold som tilsier at opprinnelig vedtak 

bør endres. Derfor anbefales det at vedtaket opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen 

i Buskerud (for behandling etter landbruksveiforskriften) og Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus (for behandling etter markaloven).  
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Beskrivelse av saken 
Løvenskiold Vækerø AS søkte 4. juli 2013 om å anlegge en vei mellom Lommedalen og 

Sørkedalen, Dammyrdalsveiens forlengelse. Veien er ca. 1800 meter og ligger et stykke på 

opparbeidet traktorvei og slepe og noe nyanlegg. Anlegget ligger i kommunene Ringerike og 

Hole. Veien ligger i hele sin omsøkte lengde innenfor markagrensa. Veien skal bygges i 

veiklasse 3. Veien er å betrakte som en landbruksvei, da hovedformålet skal betjene 

skogbruket. Følgelig er søknaden behandlet etter landbruksveiforskriften. 

 

Fordeling av nytte er 70 % skogbruk og 30 % annet. Anlegget skal betjene et skogareal på 

1400 dekar, samt interntransport hos Løvenskiold Vækerø AS. Andre bruks- og 

transportinteresser i denne sammenheng er transport i næring, friluftsliv, vannforsyning, 

brann- og trafikksikkerhet. 

 

Søknad om bygging av landbruksveg vurderes etter forskrift om bygging av landbruksveg 

(landbruksvegforskriften). Kommunen fattet vedtak om tillatelse til bygging av veien, sist i 

brev datert 20.05.2015, og hvor det ble fattet følgende vedtak: 

 

  
Landbrukskontoret gir med hjemmel i forskrift av 20. desember 1996 om planlegging og 

godkjenning av veier for landbruksformål tillatelse til bygging av overnevnte vei i veiklasse 3 på 

følgende vilkår:  

a) Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fjell skal bare utføres i den grad det er 

nødvendig for å oppnå veiklasse 3, jfr. reglene i ”Normaler for landbruksveier med 

byggebeskrivelse” datert 20.06.1997. Det forutsettes at man under bygging tar 

nødvendige hensyn til miljø- og kulturminner og at friluftslivet tilgodeses i størst mulig 

grad.  

b) Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når skogsdrifter gjør det 

påkrevet og i samråd med Skiforeningen. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole skal gis 

adgang til brøyteplan for anlegget. Større skogsmaskiner skal ellers på vinterstid kjøres 

gjennom på ubrøytet vei.  

c) Bygging av veien kan først påbegynnes når klagefrist er utløpt og hvis vedtaket  påklages, 

først når vedtak i klagesaken eventuelt stadfester tillatelsen, jfr. fvl § 42.  

 

 

 

Etter en henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte kommunen å behandle 

tiltaket etter Markalovens bestemmelser, og fattet derfor 23.04.2014 et vedtak også etter § 14  

 

I medhold av Markalovens § 14 gis det tillatelse til å anlegge overnevnte vei. 

Tillatelsen gjelder i 3 år med krav om melding av anlegget til kommunen ved ferdigstilling.  

 

Dette vedtaket valgte kommunen å oppheve på et seinere tidspunkt etter at det var foretatt en 

juridisk gjennomgang av hvorvidt det var riktig å behandle til søknaden om bygging av 

landbruksvei etter Markaloven. Dette siden Markalovens § 5 sier at: «Forbudet i første ledd 

omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-3 annet ledd 

eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov.» 

 

Rådmannen falt ned på en konklusjon om at det ikke var nødvendig å godkjenne anlegget 

etter markaloven. Derfor ble vedtaket etter Markaloven opphevet etter forvaltningsloven § 35, 



  Sak 55/16 

 

 Side 7 av 68   

 

og det ble i brev 21.10.2014 fattet følgende vedtak: 

 
Etter at Landbrukskontoret har vurdert klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus fattes 

følgende vedtak:  

1. Landbrukskontorets vedtak datert 23.04.2014 etter Markaloven oppheves i sin helhet, jf. 

Forvaltningslovens § 35  

2. Klagen tas delvis til følge (pkt. 6 i klagen). Landbrukskontorets vedtak etter 

landbruksveiforskriftens datert 18.03.2014 opprettholdes i sin helhet. I tillegg settes 

følgende vilkår for tillatelsen, jf. Landbruksvegforskriftens § 3-3 og 3-4:  

a. Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fjell skal bare utføres i den 

grad det er nødvendig for å oppnå veiklasse 3.  

b. Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når skogsdrifter 

gjør det påkrevet eller i samråd med Skiforeningen. Landbrukskontoret i 

Ringerike og Hole skal gis adgang til brøyteplan for anlegget. Større 

skogsmaskiner skal ellers på vinterstid kjøres gjennom på ubrøytet vei.  

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig behandling. 

 

Dette vedtaket om opphevelse av vårt tidligere vedtak ble påklaget av Naturvernforbundet i 

Oslo og Akershus m.fl. I brev av 24.02.2016 har Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommet 

til følgende slutning: 

 

Landbrukskontorets for Ringerike og Hole kommunes avgjørelse om å oppheve tillatelsen 

etter markaloven § 14 i punkt 1 i vedtak av 21. oktober 2014, oppheves, jf. forvaltningsloven § 

34 siste ledd. 

 

Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven $ 28 

 

Landbrukskontoret anmodes om å prioritere behandlingen av klagene på tillatelsen etter 

markaloven § 14 av 23. april 2014, og oversende saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

til endelig klagebehandling dersom tillatelsen opprettholdes. 

 

 

Sagt med andre ord, så ble kommunens eget opphevelsesvedtak annullert, og Ringerike 

kommune har blitt bedt om å ta klage på vedtak etter markaloven til behandling. Med 

bakgrunn i dette fremmer nå rådmannen klagen til politisk behandling, etter både 

landbruksveiforskriften og markaloven. Rådmannen velger å belyse klagene og dens innhold i 

samme sak, selv om den behandles etter ulike lovverk og av to ulike fylkesmennsembeter.  

 

 

 

Klagen og dens innhold 
 

Vedtakene etter landbruksveiforskriften og markaloven er påklaget av: 

- Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

- Sørkedalens vel 

- Oslo og omland friluftsråd 

 

Dette er organisasjoner som etter kommunens vurdering har rettslig klageinteresse etter 

forvaltningslovens § 28. Siden dette er en sak som har pågått siden 2013 har det etter hvert 
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blitt mange skriv og ulike runder. Kommunen har derfor ikke tatt stilling til klagefrist, da det 

an tenkes at klage(r) kan være fremsatt etter klagefristens utløp. Kommunen velger å ta 

klagene til behandling, da vi mener at det er rimelig at klagenes innhold blir belyst og vurdert.  

 

Utsatt iverksetting av vedtak: Det er fra flere hold reist krav om oppsettende virkning. I denne 

saken, hvor det er snakk om terrenginngrep/anleggsarbeider vil iverksetting av tiltaket være 

uheldig før det foreligger et endelig vedtak i saken. Derfor finner vi at i dette tilfellet er 

aktuelt med utsatt iverksetting av vedtak, jf. forvaltningslovens § 42, 1. ledd. 

 

 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har kommet med klage på vedtaket 14.05.2014 og 

09.06.2016 (og også tidligere vedtak i en rekke skriv). De forholdene som omhandler 

forholdet til markaloven omtales ikke i den videre behandlingen da dette er oppklart i ettertid 

(ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus). 

 

I klagen fra 14.05.2014 fremkommer det som kanskje kan betraktes som klagen og dens 

innhold, og innsigelser som knytter seg til selve veiprosjektet. Naturvernforbundet hevder 

følgende i sin klage (hele klagen finnes vedlagt):  

 

- Ikke tilfredsstillende biologiske registeringer  

- Kommunens vedtak tilfredsstiller ikke kravene i naturmangfoldloven 

- Ulempene for naturopplevelsene er store og større enn nytteverdien av veianlegget 

- «Villmarksopplevelser» er høyt verdsatt av publikum 

- Markalovens § 1åpner for virksomhet som er bærekraftig i forhold til lovens formål, bl. a 

naturopplevelse 

- Vinterstid går en mye brukt skiløype gjennom terrenget 

- Ved godkjenning av slike anlegg må summen av inngrep vurderes, jfr. nml §10 

 

Hvert av punktene kommenteres enkeltvis. 

 

Punkt1. 

«Firmaet Løvenskiold-Vækerø har ikke tilfredsstillende biologiske registeringer …» Anlegget 

følger en opparbeidet traktorvei og siden ei traktorslepe. Videre går veien i hogstklasse 2 og 

3, samt over ei lite omdannet myr, ikke trebesatt impediment. Under befaringen av traséen ble 

det vurdert til at det ikke finnes biologiske kvaliteter som krever nærmere undersøkelser. I 

ettertid er det utført miljøregisteringer langs den aktuelle traséen. Det ble heller ikke da gjort 

spesielle funn i veiens trasé eller areal som berøres direkte av tiltaket. Registeringene ble gjort 

den 18.08.2014, og vedlegges.  

Miljøverdier som ligger i veiens dekningsområde må hensynstas ved den enkelte skogsdrift 

selv, da dette anlegget i hovedsak er en adkomstvei. 

 

Punkt 2. 

«Kommunens vedtak tilfredsstiller ikke kravene i naturmangfoldloven § 7…» Kommunen 

mener behandlingen er tilfredsstillende. Anlegget, skogbilde og naturforhold er beskrevet, 

samt at andre brukere av traséen er vurdert. Det er, som sagt, gjort biologiske registreringer 

som bekrefter vurderingene som ble gjort under befaringen av traséen. Anvendt forskrift 

krever ikke at de biologiske forholdene i hele dekningsområdet skal kartlegges og 

eksisterende kultur- og miljøregisteringer skal legges til grunn. 

 

Punkt 3. 
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«Ulempene for naturopplevelsene er store og større enn nytteverdien av veianlegget…»  

Området veien går gjennom er et område som det har vært drevet skogdrift i de seinere år. 

Med plantet skog i hogstklasse 2 og 3 er dette skjøttet kulturskog. Skadevirkningen for 

naturopplevelse, i den grad man skal kalle det det, mener vi derfor er akseptable i forhold til 

nytten veien vil ha. Det er et poeng at enkelte synes en skogsbilvei skjemmer naturen-det er et 

helt legalt synspunkt, men kommunene må forholde seg til lovverket som gir grunneier rett til 

å utnytte ressursene på sine eiendommer. Nytteverdien anses i dette tilfelle større enn 

belastningen med veien. 

 

Punkt 4. 

«Villmarksopplevelser» er høyt verdsatt av publikum..» Dette er en påstand som må stå for 

seg. Det er helt klart mange som vil foretrekke «villmark». I praksis ser en at majoriteten av 

turfolk velger å ferdes på veier og merkede stier og løyper. 

 

Punkt 5.  

«Markalovens § 1åpner for virksomhet som er bærekraftig i forhold til lovens formål, bl. a 

naturopplevelse…» Hovedintensjonene med dette anlegget er å bygge en avlastningsvei for et 

alternativ Løvenskiold-Vækerø hadde til å transportere skogsmaskiner fra Lommedalen til 

Sørkedalen eller visa versa. Mulighetene er nå å transportere alle maskiner og utstyr rundt om 

Oslo. Dette er svært tungvint, og er ikke veldig klimavennlig. Veien vil også være tjenlig i 

forbindelse med oppsyn og vedlikehold av drikkevannskildene og dammene i denne delen av 

Marka. Veibyggingsaktiviteten i Marka har vært holdt på et absolutt lavmål gjennom flere 10-

år.  

 

Punkt 6. 

«Vinterstid går en mye brukt skiløype gjennom terrenget…» Dette er et punkt det er blitt mye 

fokusert på i det seinere, også gjennom media. Skiløypa går i dag langs Dammyrdalveien og 

over til Gråseterlia. Det nye anlegget vil delvis følge dagens skiløype mellom 

Dammyrdalveien og Gråseterlia. Veien i Gråseterlia får vanligvis tidlig skiføre og kan 

benyttes utover våren. Det vil si at dette er ei løype som er mye brukt. Mulighetene for at 

veien i Gråseterlia blir brøytet med en sammenhengende vei, er langt større om omsøkt tiltak 

iverksettes, enn om det ikke gjør det (ved dette tiltaket.) Klagen i dette punktet vil bli tatt til 

følge ved at det settes vilkår til når veien kan brøytes. Det vil bli satt krav til når veien kan 

brøytes med hensyn til skiløypa som går på denne og tilstøtende veier. Sommertid vil 

anlegget være til gunst for alle som sykler i området. 

 

 

Punkt 7. 

«Ved godkjenning av slike anlegg må summen av inngrep vurderes, jfr. nml §10….» 

Kommunen mener at den samlede belastningen på økosystemet i dette tilfelle er akseptabelt i 

forhold til inngrepets størrelse. Det er ikke funnet spesielle naturverdier i eller langs traséen. 

Naturkvaliteter i dekningsområdet må tas hensyn til ved drift. Omsøkt vei vil føre til inngrep i 

naturen, det er ikke til å unngå. Ved å bygge veien som en fyllingsvei, vil disse inngrepene 

minimeres. Veien vil gjøre en inngripen i naturen. En fyllingsvei vil medføre minimale 

inngrep i terrenget.  

 

 

Sørkedalens vel mener det er flere feil og manglende vurderinger i kommunens vedtak av 

20.05. 2015. Hovedpunktene i klagen er at det er en alternativ trase, som vil gi mindre 

naturinngrep, lenger sør for omsøkt tiltak, og at kommunen ikke har fulgt opp forskriftens § 
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3-3. Videre hevdes det at kommunen har gjort mangelfulle vurderinger av de 

skogbruksmessige forholdene knyttet til Dammyrdalsveien. 

 

Rådmannen vil kommentere disse forholdene under: 

 
 « (…) Dammyrdalveien vil være et mye større og alvorligere naturinngrep enn en 

veiforbindelse(opp den eksisterende veien fra Storebekkhytta til snuplassen ved Jonsrudkampen 

og derfra) på sykkelstien til Rognlivann, sør for Vidvangen.» 

Når det gjelder alternativ lenger sør, ser rådmannen at det er et alternativ. Imidlertid vil dette 

alternativet ha vesentlig mindre nytteverdi for grunneier, da man vil oppnå lettere tilgang til 

kun små skogområder i forhold til en forlengelse av Dammyrdalsveien, (vedlegg 4). Den 

kortere traseen som går lenger sør går over annen manns grunn, så rådmannen oppfatter det 

urimelig å pålegge og bygge vei over annen manns grunn for å kunne nytte egne 

skogressurser. Naturlig nok vil en utbedring av en kort trase gi mindre inngrep enn en lang 

trase, men med de vilkårene som er satt i vedtaket av 20.05.2015, mener rådmannen at 

inngrepene ved Dammyrdalsveien vil bli så små og skånsomme som mulig. Traseen følger for 

det meste en gammel traktorvei og tømmersleper etter tidligere drifter. Rådmannen er av den 

oppfatning at en forlengelse av Dammyrdalsveien vil gi en bedre mulighet for en rasjonell 

utnyttelse av eiendommens ressurser, enn om man skulle gått for alternativet som Sørkedalens 

Vel beskriver. 

 

 
«Det er en forsømmelse at landbrukskontoret bare har tatt Løvenskiolds opplysning til orientering 

uten å følge opp skogsveiforskriftens§ 3-3 fjerde ledd, jfr andre ledd: Ved vurdering av søknadene 

skal det bl.a. legges vekt på å finne helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og andre formål veien 

tjener, uavhengig av eiendomsgrenser.» 

I klagen hevdes det at landbruksveiforskriftens § 3-3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ikke er fulgt 

opp. Rådmannen kan ikke se annet enn at nevnte bestemmelse er fulgt opp, da det er 

beskrevet i vedtaksdokumentet hvilke bruksområder veien kommer i kontakt med. Videre er 

det beskrevet hvilke fordeler og ulemper tiltaket vil kunne gi for de ulike bruksområdene. For 

skogbruket og for forvaltning av Løvenskiolds eiendom er det Dammyrdalsveiens forlengelse 

som har den største nytteverdien. Veitraseen går gjennom yngre produksjonsskog, som etter 

hvert vil bli moden for hogst. Veien vil da få stor betydning for uttransport av tømmer. 

Samtidig kan man ikke se at denne parsellen vil gi uforholdsmessig mye negativ påvirkning 

for alle brukere av området, med de vilkår som er satt i vedtaket. Dette tilsier at 

Dammyrdalsveiens forlengelse gir den beste helhetsløsningen for de formål veien skal 

betjene. 

 

 

«Landbrukskontoret har ikke vurdert og beregnet Dammyrdalveiens skogbruksmessige og 

samfunnsmessige konsekvenser.» 

Sørkedalens Vel hevder at kommunen ikke har vurdert og beregnet Dammyrdalveiens 

skogbruksmessige og samfunnsmessige konsekvenser. Det er særlig tiltakshavers 

innsparinger gjennom prosjektet klager ikke ser som tilfredsstillende. Rådmannen vurderer 

anslaget over innsparingene som tiltakshaver la ved byggesøknaden, som tilfredsstillende. Det 

er beskrevet hva som er anslåtte innsparinger for de ulike innsatsfaktorene i skogbruket. I 

tillegg må man ikke glemme en gevinst som er nevnt av tiltakshaver, men ikke lett å tallfeste, 

og det er tilgjengelighet til området ved en skogbrann. Dessuten vil Dammyrdalveiens 

forlengelse, hvis den blir anlagt, helt sikkert på lik linje med mesteparten av andre 
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skogsbilveier i Marka, bli brukt som tur- og sykkelløyper. Det gir helsemessige gevinster for 

brukerne som ikke er mulig å tallfeste konkret. 

 

Videre hevdes det av klager at kun 35 % av veiinvesteringen kan henføres til driften. 

Rådmannen har ikke kjennskap til grunnlag for å hevde det. I byggesøknaden er det av 

tiltakshaver oppført 70 % skogandel (vedlegg 4), og rådmannen ser ingen grunn til at den 

andelen er feil.  I klagen hevdes det at veiprosjektet ikke er berettiget tilskudd. Det kan ikke 

rådmannen se noen grunn til, da det er skogandelen som er satt på byggesøknaden og en 

tilskuddssøknad som er utgangspunktet for et evt. tilskudd. Dette veiprosjektet er ikke noe 

unntak i så henseende, og vil kunne søke om tilskudd på lik linje med andre 

skogsbilveiprosjekter. 

 

 

Oslo og omland friluftsråd har påklaget vedtaket 20.05.2015 da de mener at det er viktig å få 

avklart markalovens betydning for skogbrukstiltak i marka før det gis tillatelse til bygging av 

Dammyrdalsveien. Lovforståelsen er avklart etter at vi mottok denne klagen, og derfor kan 

ikke rådmannen se at det skal være behov for å vurdere klagen ytterligere. 

 

 

Juridiske forhold  
 

Søknad om bygging av landbruksveg behandles etter forskrift for planlegging og godkjenning 

av veier for landbruksformål datert 18.03.2014.  

 

Siden omsøkte tiltak ligger innenfor marka, viser det seg at det også skal behandles etter 

markalovens § 5 og 14, 1. ledd, som sier at:  

 
§ 5. Forbud mot bygge- og anleggstiltak 

Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som nevnt i 

plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, 

endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 

opprettelse og endring av eiendom. 

Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-3 

annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov. 

 

§ 14. Søknad om tiltak 

Tiltak omfattet av loven kan bare settes i verk dersom det er gitt tillatelse av myndigheten etter loven. 

Tillatelse kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket må anses større enn de skader og ulemper tiltaket 

vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig. 

 

 

 

 
 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen mener at momentene i klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er 

belyst på en slik måte at det tilfredsstiller krav for å gjøre vurderinger og vedtak etter 

markaloven med bakgrunn i formålet. Loven skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 

naturopplevelser og idrett. Lovens hensikt er å sikre et rikt og variert landskap, natur- og 



  Sak 55/16 

 

 Side 12 av 68   

 

kulturmiljøer med kulturminner. Formålet skal også sikre hensynet til bærekraftig bruk til 

andre formål. 

 

Vedtaket som er fattet etter både landbruksveiforskriften og markaloven er basert på dette. 

Det skal være bærekraftig og vilkårene i naturmangfoldloven må følges om dette skal oppnås.  

 

Etter rådmannens syn er landbruksaktivitet, her hovedsakelig skogbruk, med på å skape et 

variert landskap, natur- og kulturmiljø. Uten et aktivt skogbruk ville markaområdene snart 

være uinteressant å bruke for store grupper av befolkingen. Veinettet som i dag benyttes svært 

mye av turgåere, syklister og som skiløyper på vinteren ville ikke vært tilgjengelig. I dag er 

det svært liten bruk av skogene til beite av husdyr, gjengroing ville forringet kvaliteten som 

friluftsområde for store brukergrupper. 

 

Skogbrukets sertifisering og markaforskriften (for skogbruk i markaområder) sørger for at 

naturmiljø og kulturminner blir i varetatt og oppfyller kravene i formålsparagrafen i 

markaloven. Friluftsliv, stier og løyper skal sikres gjennom disse regelsettene. Dette er 

lovverk som ivaretar den enkelte skogsdrift sammen med markaforskriften. Vurderingen 

gjelder framføring av veien. 

 

Tillatelse til å bygge Dammyrdalsveiens forlengelse er gitt etter en samlet vurdering i henhold 

til markalovens §§1 og 14. Veien som skal anlegges er ca. 1880 meter lang. 600 meter av 

disse er utbedring av en traktorvei sprengt i fjell. Ytterligere 800 meter opparbeides i ei 

eksisterende traktorslepe. Det er satt krav om at veien skal bygges som fyllingsvei. Dette for 

at det ikke skal lage unødvendig sår i terrenget. Fyllingsskråningene vil gro til og veien vil 

etter hvert ikke bli dominerende i landskapsbilde. Linjeføringen vil også bidra til dette. Veien 

blir liggende i kulturskog. Veigrunnen ligger i hovedsakelig i hogstklasse 2 og 3(yngre 

produksjonsskog).  

 

I søknaden fra Løvenskiold Vækerø AS er det oppgitt at 70 % er skogbruksinteresser og 30 % 

annet. Kravene til at et anlegg skal betraktes som et landbrukstiltak i henhold til 

landbruksveiforskriften er at minst 50 % av nytteverdien av anlegget må være 

landbruksrelatert. Dette er grunnlag for å kunne behandle veien etter landbruksforskrift og 

ikke plan- og bygningsloven. I dette tilfelle mener Rådmannen at dette vilkåret er oppfylt 

gjennom søknaden innhold og vedlegg. 

 

Det er gjort miljøregisteringer langs trasen og det er ikke funnet miljøkvaliteter som må 

unngås. Søknaden har vært på høring hos Fylkeskommunen for utsjekking av kulturminner. 

Rådmannen mener at formålsparagraf er svart ut med hensyn til landskapet, samt natur- og 

kulturmiljøer. Dette gir derfor ingen grunn til å avslå bygging. 

 

På eksisterende veier som knyttes sammen av dette anlegget har Skiforeningen ei skiløype 

som er viktig i den forstand at snøen kommer tidlig og går seint. Det har vært viktig for 

brukerne at veiene fortsatt kan benyttes til løyper. Løvenskiold Vækerø AS og Skiforeningen 

har et godt samarbeide og med betingelser gitt i vedtaket, samt uttalelser fra utbygger vil det 

sikre fortsatt løyper. Dammyrdalsveiens forlengelse vil bidra til at løypene kan kjøres på enda 

mindre snø enn i dag. Sommertid vil veien gi nye muligheter for brukere på sykkel. Idretten 

og deler av friluftslivet vil dra nytte av anlegget. 

 

En vei gjennom terrenget vil måtte føre til endringer og et nytt element i landskapet. Selv om 

veien bygges som fyllingsvei vil den for noen oppfattes som et sår og et fremmedelement. 
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Dette vil for enkelte forringe naturopplevelsen. Sett i lyset av at formålet med markaloven 

skal gi rom for bærekraftig bruk, vurderer rådmannen at nytten i denne sammenheng er større 

enn tapet av naturopplevelser i dette tilfelle. Og så er rådmannen kjent med at et større 

område i nærheten av veien stilles til disposisjon for frivillig vern. Dette vil kunne virke som 

et avbøtende tiltak. 

 

Anlegget er godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

Formålet i forskriften er å sikre landbruksfaglig helhetsløsning. Hensynet til naturmangfold, 

landskap, kulturminner og friluftsliv skal det legges vekt på ved godkjenning av anlegg. 

 

Oppfatningen er derfor at landbruksveiforskriften ivaretar de nødvendige hensyn som må tas 

for at et veianlegg kan godkjennes. Rådmannen har for øvrig merket seg at da Stortinget 

behandlet markaloven så var noe av det som fremkom at næringsvirksomheten i marka har 

ført til dagens naturkvaliteter, samt at det har bidratt til å fremme bruken i 

friluftslivssammenheng. Markalovens § 5 fikk derfor en tilføyelse med tanke på at annet 

lovverk, landbruksveiforskriften, dekker opp kravene som må stilles for å godkjenne et slikt 

anlegg i marka eller i andre områder. 

 

Rådmannen mener derfor at klagen bør avvises og vedtaket om å bygge anlegget 

opprettholdes. 

 

Vedlegg 
 

1. Oversiktskart 

2. Klage fra Naturvernforbundet 

3. Klage fra Sørkedalens vel 

4. Klage fra Oslo og omland friluftsråd 

5. Vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

6. Ringerike kommunes vedtak etter landbruksveiforskriften 

7. Ringerikes kommunes opphevelsesvedtak (markaloven) 

8. Ringerike kommunes vedtak etter markaloven, datert 23.04.2014 

9. Søknad om bygging av landbruksvei med kart, datert 04.07.2103 

 

 

Det finnes en rekke øvrige dokumenter i saken, da det har vært mye interesse for saken, samt 

korrespondanse mellom søker, kommune, klagere og regionale instanser. Rådmannen har 

derfor gjort et utvalg av de mest sentrale dokumentene i saken og lagt ved de som vedleggene 

1-9. Oversikt over øvrige journalposter i saken finnes i vedlegg 10. 

 

10. Oversikt over dokumenter i saken etter oktober 2014 

11. Oversikt over dokumenter før oktober 2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2016 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/1584-4   Arkiv: GNR 45/325  

 

Felling av trær -- Helgeshaugen Gnr/bnr 45/325 - Helgeshaugen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det samtykkes i at Sameiet Helgeshaugen 12-30 får lov til å felle furutrær på sin 

eiendom Gnr/bnr 45/325 som omsøkt. 

2. Det anbefales at sameiet vurderer om det kan være mulig å beholde noen av furutrærne 

slik at siluetten av trekroner kan beholdes selv om noen trær felles ned mot 

terrassebygningen. 

 

 

Sammendrag 

Sameiet Helgeshaugen 12-30 søker om å felle 10 furutrær som står inne på sameiets eiendom. 

I reguleringsbestemmelsene heter det at eksisterende vegetasjon må behandles varsomt og 

ikke fjernes uten bygningsrådets tillatelse. Rådmannen vurderer saken fra to ulike 

synsvinkler. Den ene ut fra en vurdering der det tillates felling, men med en faglig vurdering 

om å sette igjen noen trær, og ut fra en annen vurdering ikke anbefaler hugst.  

 

Beskrivelse av saken 

De 10 furutrærne som det søkes om å felle er store trær som er lokalisert på oversiden av 

sameiets terrassehus. (se vedlagte bilder). De gir en siluettvirkning mot himmelen sett nede 

fra byen. I reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan nr 157 Dagali, vedtatt i 1983, heter 

det i § 9:  

«Byggeområdet må ikke beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan 

virke sjenerende, for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en tiltalende form 

og behandling. 

Eksisterende vegetasjon må behandles varsomt, og ikke fjernes uten bygningsrådets 

tillatelse.» 

Dette er bakgrunnen for at sameiet søker om å få hugge ned trærne. Sameiets styre har 

ansvaret for sikkerheten for sine beboere og de er nå bekymret for at trær skal blåse ned og 

skade folk og bygningsmasse. De har avtale med en nabo om at felte trær kan fraktes bort 

over dennes eiendom på toppen av Helgeshaugen. 

 

Juridiske forhold  

Alle boligeiere skal være dekket av en forsikring. Trær som velter og gjør skade under sterkt 

vindvær og storm dekkes vanligvis av forsikringen. Er vinden så sterk at den klassifiseres som 
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«liten storm» er det Norsk Naturskadepool som dekker skadene den forårsaker. Dersom 

trærne er gamle og syke kan eier bli gjort ansvarlig for skader som kan oppstå.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke kjent om det har vært politisk behandling av en lignende forespørsel i dette 

området tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Det er sameiets ansvar å finansiere en hogst.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er anbefalt i e-post til sameiet at det informeres til naboer før en evt. hogst.  

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

Sameiet Helgeshaugen 12-30 anbefales ikke å felle friske trær på sin eiendom Gnr/bnr 

45/325. 

 

Det vises til siste punkt i reguelringsbestemmelsenes § 9 hvor det heter: «Eksisterende 

vegetasjon må behandles varsomt, og ikke fjernes uten bygningsrådets tillatelse.» 

Disse aktuelle trærne utgjør en godt synlig siluett fra Hønefoss by. I tillegg er de med på å 

skjerme for vind og trekk innover på Høyby. Det er ikke ønskelig at friske trær blir hugget.  

 

Prinsipielle avklaringer 

I reguleringsbestemmelsene for dette området er det fokusert på at vegetasjonsbildet er viktig, 

antakelig har dette vært et prinsipp for tidligere bygningsråd, uten at dette kan dokumenteres i 

denne aktuelle saken. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er i saken bedt om opplysninger om skåringsforholdene i dette området og evt. bevegelser 

her. Det er opplyst av søker at selve skråningen mellom terrasseblokken og furuene består av 

fin sand og at hele skråningen er dekket av gras og små lau- og bartrær. Det opplyses også at 

det ikke er tegn til bevegelse av masser i skråningen. 

 

Rådmannen ser at furuene på toppen av skråningen gir en viktig siluettvirkning fra byen. 

Kanskje vil denne virkningen forsvinne helt dersom 10 furuer tas. Rådmannen vil anbefale at 

sameiet vurderer om det kan være mulig å beholde noen av furutrærne slik at siluetten av 

trekroner kan beholdes selv om noen trær felles ned mot bygningen.  

 

Vedlegg 

To bilder som viser furutrær som Sameiet Helgeshaugen 12-30 søker om å felle. 
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 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder for miljø- og arealenheten: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/3456-2   Arkiv: K01 &18  

 

Motorferdsel i utmark: Transport av materialer til 

hyttevedlikehold (Ringkollen)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann § 6, 

gis Christian Mathiesen tillatelse til kjøring av traktor og UTV i forbindelse med 

transport av vinduer og materialer til vedlikehold av hytte. 

2. Tillatelsen er gyldig  01.07.2016 – 01.09.2016.  

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme periode, jf Markalovens § 15. 

4. Det skal føres kjørebok. 

5. Grunneiers samtykke forutsettes. 

 

 

Sammendrag 

Christian Mathiesen søker om å få transportert materialer til hytte for vedlikehold av denne, 

ved hjelp av traktor og UTV(4-hjuling med belter). Omsøkt transport vil foregå på 

eksisterende traktorvei som går opp fra Ringkollveien, på øversiden av feristen, og sti fram til 

hytte. Rådmannen anser behovet som reelt, og omsøkt kjøring som eneste fornuftige mulighet 

til å frakte materiell på en rasjonell måte. Rådmannen anbefaler derfor at HMA gir 

dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

Beskrivelse av saken 

Eier av hytte med gnr 103/67 skal gjøre vedlikeholdsarbeid på sin hytte. Arbeidet består i 

utskifting av vinduer. I den forbindelse er det behov for å få fraktet materialene opp til hytta. 

Det er en eksisterende traktorvei et godt stykke fram mot hytta, som det er tenkt å kjøre med 

traktor. Den siste biten fram mot hytta er det en mindre sti/trase som det er tenkt å benytte seg 

av UTV for frakt. Dette for å minimere faren for sporskader. 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven med forskrift. I 

Markaområder gjelder også Markaloven. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA har tidligere behandlet lignende saker, og det har da blitt gitt dispensasjon fra 

motorferdselforbudet. 
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Alternative løsninger 

 HMA kan ikke imøtekomme søknad om motorisert ferdsel i utmark, jf forskrift for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og vassdrag § 6. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at omsøkt transport av materialer for vedlikehold av hytte er 

reelt, og at omsøkt transport er en rasjonell måte å frakte materialene på. At søker velger å 

benytte seg av UTV den siste biten for å minimere faren for sporskader vurderes til å være 

positivt og gjennomtenkt. 

Rådmannen anbefaler derfor å gi dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/1105-5   Arkiv: L12  

 

Oppstart Vestsiden massedeponi Oppen gård 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

149/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for 

VESTSIDEN MASSEDEPONI. 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 bør vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng 

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak og 

deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. 

 

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med 

etterbruk som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte 

hovedformål – 1900 – øvrige anlegg/LNF) 

 

I forslag til planprogram er disse temaene beskrevet: 

Hensikten med planarbeidet 

Planlagt arealbruk 

Planstatus 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 

Utredningsplikt 

Planens formål 

Områdebeskrivelse 
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Alternativer 

Planavgrensning 

Nasjonale føringer 

Regionale føringer 

Kommunale føringer 

Utredningstema 

Metode 

Fremdrift 

Medvirkning og informasjon 

 

Innledning / bakgrunn 

Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52, 

bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og 

grunneier stiller seg positiv til tiltaket. Deponiet vil muliggjøre deponering av 

overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig- /næringsutbygging) i årene fremover. For 

å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil det åpnes for mottak av fjellmasser fra 

utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres 

som LNF-arealer (jord og skogbruksarealer). 

 

Beskrivelse av saken 

Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag 

av dyrkamark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 

golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom LNF-

område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og 

gjeldende planstatus). Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet. 

I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med 

sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er rødlistevurdert. 

I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettingsregistreringer 

som ikke er fredet og ett bosetting–aktivitetsområde (ID 91710) som er automatisk fredet. 

 

Vurderinger av deponiet. 

Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. 

All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), 

videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing 

ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot 

bebyggelsen i øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge 

drensrør for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i 

deponiområdet er for det meste lite vannførende. Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot 

nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt 

matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig oppfylte 

områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av deponiet 

vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og landbruksfaglig 

kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe skogbruk. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå 

under revidering). Området er i kommuneplanen regulert til annet byggeområde merket 

Hønefoss golf, noe LNF-område og masseuttak helt i nord. I kommuneplanens arealdel er 

områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder LNF-område i nord og friområde mot 

vest(Oppenåsen). 
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Gjeldende reguleringsplaner er: 

Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07) 

Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05). 

 

Juridiske forhold  

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå 

i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

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

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til golf til LNF og muligheter 

for etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over.  

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til golfanlegg. 

Det er tidligere vedtatt regulert til andre formål i kommuneplan og reguleringsplaner.  

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen kan bli en statlig regulering om dette blir 

tilstrekkelig satt i sammenheng med Ringeriksbane / E16 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er foretatt befaring av området i forkant av oppstartsmøte med ordfører og rådmann.  

Se planprogram 5.2 

 

Rådmannens vurdering 
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Rådmann anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeidet for Vestsiden massedeponi. 

Planområdet ligger inntil eksisterende grustak, og kan i sammenheng med dette håndtere både 

masser inn til deponering og ut med nye masser. Det er planlagt store samferdselsprosjekter i 

regionen, og dette vil kunne være et viktig deponi i den sammenheng. Store deler av 

planområdet er tidligere regulert til golf. Denne planen vil være i strid med kommuneplan, og 

det er dermed krav om å lage planprogram og konsekvensutredning. Det er positivt at det er 

tenkt etablering av landbruksjord på sikt, men også viktig at det foreligger plan for når 

deponiet skal være ferdig. 

 

 

Vedlegg 

1. Referat fra formøte til oppstartsmøte 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Innspill fra nabo 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

6. Forslag til planprogram med oversiktskart med forslag til planavgrensning.  

 

 

 

Ringerike kommune, 08,06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 15/8928-10   Arkiv: L12  

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Innspill til 

høring av planprogram 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

145/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på Eggemoen. 

Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har startet opp kommunedelplan for E16 på strekningen mellom Nymoen og 

Eggemoen. Vegparsellen blir en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum og vil bidra til å 

komplettere en ytre ring 4 utenom Oslo mot Gardermoen.  

Vegen vil bli planlagt med en linjeføring som tilfredsstiller kravene for en senere utvidelse til 

firefelt. 

Dagens E16 fra Nymoen inn via Gummikrysset og tilbake mot Jevnaker gjennom 

Eggemobakkene anses lite gunstig både av hensyn til trafikksikkerhet, reisetid og forutsigbar 

framkommelighet. Det forventes at omleggingen av veien vil gi en langt sikrere veg og føre til 

avlastning av trafikken gjennom Hønefoss sentrum med ca 20% ved at 

gjennomgangstrafikken i større grad velger omkjøringsveien. Omlagt veg vil også være et 

alternativ for trafikk til og fra sørlige sentrumsområder ved kjøring mot Jevnaker. Oppstart på 

prosjektet er ikke fastsatt men fremdriftsplanen legger opp til vedtak av reguleringsplan i 

slutten av 2018. Det bør tilstrebes å avklare plansituasjonen innen dette da det muliggjør en 

videre fortsettelse av Eggemoen – Olum. 
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Prosjektet kan få til dels store konsekvenser for næringsutvikling på Eggemoen, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv og forbindelsen mellom Jevnaker og Hønefoss.   

 

Innledning / bakgrunn 

Statens Vegvesen har som ledd i planleggingen av vegparsellen E16 Nymoen – Eggemoen 

lagt planprogram for prosjektet ut til høring og offentlig ettersyn.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og 

hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ 

som skal utredes videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Ringerike kommune er høringspart i saken og vil etter bearbeiding av høringsutkastet få 

forslag til planprogram overlevert for fastsettelse. 

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal utredes i saken og belyse konsekvensene. På 

grunn av prosjektet størrelse og betydning for regionen er det naturlig at uttalelse fra 

Ringerike kommune behandles politisk. 

Konklusjonene som planprogrammet fastsetter, blir innarbeidet i planbeskrivelsen som vil 

følge kommunedelplanforslaget i ordinær planprosess.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 

søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 

gateutforming. Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for 

evt. senere utbygging til 4-felt skal sikres.  

 

Illustrasjonene under viser tverrprofil (fig12) og tverrprofil med forbikjøringsfelt (fig 13) 
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Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen  

Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser  

 

SVV gjennomførte ideseminar på Sundvollen november 2015.  Hensikten med dette 

seminaret var å få frem forslag til mulige trasèer og avklare mulige utfordringer. Ideseminaret 

konkluderte med alternativene vist under. 

 

 
 

SVV har gjennomført en grovsiling av alternativene basert på en kost/nyttevurdering der 

kostnad og avlastningseffekt har hatt stor betydning. Etter grovsilingen har SVV valgt å gå 

videre med tre korridorer vist i illustrasjon under. 
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Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende kommuneplan er korridorer mellom Eggemoen og Nymoen vist. Korridorene er 

angitt som ikke juridisk bindende. Viste korridorer har likevel vært nyttet av Vegvesen og 

kommune i vurdering av prosjekter for å sikre at mulighetene for en fremtidig gjennomføring 

av vegtraseen.  

 

Juridiske forhold  

Planlegging i denne fasen vil skje etter PBL §3.7 som medfører at SVV gis anledning til å 

utarbeide planforslag og sende disse på høring. Det vil ved fastsettelse av planprogrammet 

være naturlig å ta stilling til om videre planlegging også vil kunne skje etter §3.7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er ikke tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Vegutbygging av denne typen vil forutsette bompengefinansiering. Plassering av bom og 

takster for passering vil være gjenstand for vurdering av kommunen. 

Vegbom vil kunne påvirke dagens felles handels- og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 SVV har gjennomført ide-seminar og åpent folkemøte i høringsperioden for planprogrammet. 

I punkt 8.1 går det fram at informasjonsmøter i den videre planprosessen planlegges. 

Planprogrammet fastsetter ikke tidspunkt for disse. Det er naturlig at tidspunkt vurderes i 

samråd med kommunen og i forhold til fremdrift i planarbeidet. 

Medvirkning vil også være sikret gjennom lovpålagte høringer av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 
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Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes i planarbeidet. Det er i denne fasen god 

anledning for innspill dersom det er hensyn som ønskes belyst eller det er ønske om å 

signalisere politisk vilje til vekting av ulike temaer. Det er imidlertid en stor fordel å avgrense 

utredningsarbeidet til de nødvendige korridorene og temaene for å begrense arbeidet og sikre 

en forsvarlig fremdrift. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Friluftsliv. 

Bygging av ny veg vil kunne forringe opplevelseskvaliteten for tilliggende friluftsområder og 

avskjære atkomsten til bakenforliggende urørte områder. Det vil være naturlig at atkomst til 

friluftsområder nord for Eggemoen vurderes. Dette anses sikret gjennom planprogrammets 

punkt 6.2.2 

 

Bompengefinansiering.  

Selv om bompenger vil bli en separat sak som fremmes for vedtak i kommunen er det høyst 

sannsynlig at prosjektet vil forutsette bompenger. Valg av alternativ vil kunne innvirke på 

takst og mulighet for plassering av bom. Avhengig av løsning vil bom kunne påvirke den 

eksisterende situasjonen med felles handels og arbeidsmarked mellom Jevnaker og Hønefoss. 

Forskuttering av bompengesaken kan forventes å skape sterke reaksjoner og forsinkelser. 

Dersom forholdet ikke vurderes kan man imidlertid komme i en situasjon der man grunnet 

virkninger for andre forhold ender med en løsning som gir svært uønskede løsninger med 

tanke på takster og plassering av bom. Forholdet bør derfor omtales. 

 

Eksisterende vei. 

Eksisterende veitrase er lite omtalt i planprogrammet. Denne kan danne et lokalveisystem og 

forbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss. Planprogrammet viser til at den kan bli viktig for 

sykkel og kollektivtrafikk. Bruken av eksisterende veg med prioritering av ulike 

trafikantgrupper og kartlegging av nødvendige fysiske tiltak for tilpasning til ønsket trafikk 

bør utredes og vurderes opp mot alternativer langs ny vei. 

 

Konsekvenser for bruken av Eggemoen. 

Planprogrammet har tatt inn bedring av transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv 

og regional utvikling som effektmål. Dette er i tråd med kommunens intensjoner om at 

Eggemoen skal utvikles videre og at infrastrukturen må tilrettelegge for eksisterende og nye 

virksomheter på en god måte. Det er imidlertid uklart hvordan dette effektmålet følges opp og 

hvordan det vurderes. Vurdering av konsekvenser for utvikling av næringsliv er ikke med i 

temaene som foreslås utredet og ser ikke ut til å være del av prissatte eller ikke prissatte 

konsekvenser. I silingen er det vurdert «tap av næringsareal» men det kommer ikke fram om 

det er differensiert på ulike arealer.  

Eggemoen-området er svært stort. Det er sannsynlig at valg av løsninger for påkobling, 

plassering av veglinja og løsning for sekundærvegnett vil ha langt større betydning for 

konsekvensene av de ulike trasèvalgene enn selve arealbeslaget. Utredningene må 

sannsynliggjøre at valgt trasè gir muligheter for løsninger som underbygger utviklingen av 

Eggemoen.  

Ringerike kommune har signalisert store forventninger til utvikling av området og dets 

potensiale til å skape arbeidsplasser. Det er signalisert at kommunen er villig til å ofre dette 

området som et av regionens viktigste friluftsområder for å muliggjøre en slik utvikling. 

Dersom valgt vegtrase motvirker utviklingen vil resultatet kunne bli bortfall både av 

framtidige arbeidsplasser og friluftsliv. Dialog mellom aktører på Eggemoen og SVV for å 

sikre gode løsninger for påkobling og tilførselveier anses derfor viktig. 
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Planprosess. 

Statens vegvesen viser også et alternativ der det gås videre med kun en av traseene. Det gis 

inntrykk av at dette vil muliggjøre å gå utenom kommunedelplan og gå rett på 

detaljregulering.  

Å gå videre med kun ett alternativ til utredning gir stor sårbarhet ettersom eventuelle 

problemer vil gi behov for å starte opp igjen med ny plan. Samtidig er fremdrift for 

planarbeidet viktig for å avklare løsninger som gjør det mulig å komme videre med 

områdeplaner på Eggemoen, noe som er en forutsetning for en god utvikling av området. 

 

Berørte grunneiere. 

Grunneiere langs ny (og gammel) trasè vil bli berørt gjennom endring i støybildet og mulig 

arealbeslag. Det er for tidlig i prosessen til å kunne si noe om disse konsekvensene. 

Konsekvensene for berørte grunneiere kan  imidlertid ventes å bli ganske store som følge av 

både reguleringen for forventningene som skapes ved linjevalg. Dersom det reguleres til to-

felt men sikres mulighet gjennom byggegrenser og linjeføring for en fremtidig utvidelse til 

firefelt kan dette gi en uavklart situasjon der forventningene til fremtidig utvidelse gir 

ulemper ved f.eks. salg som det etter vedtatt reguleringsplan ikke er anledning til å søke 

erstattet. Konsekvensene av dette samt hvilke tiltak i forhold til støyskjerming for berørte 

beboere må synliggjøres.  

 

Byggegrenser. 

Statens vegvesen benytter ofte byggegrenser opp mot 100m mot europaveg. Dette begrunnes 

blant annet med behov for sikring av mulighet for utvidelse, etablering av gang/sykkelveg og 

sikring av tilstøtende bebyggelse mot støyulempe. I dette prosjektet vil det i hovedsak være 

mindre støyfølsom bebyggelse i nærføringen på Eggemoen. Prosjektet vil også avklare behov 

for areal til fremtidig utvidelse til firefelt og tar sikte på å vise løsning for gående/syklende. 

Det oppfordres derfor sterkt til å vurdere nøye hva som er strengt nødvendig å ta som 

byggegrense mot ny vegtrase ut i fra kommunens ønske om minst mulig beslag av arealer som 

kan nyttes til andre formål på Eggemoen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Planprogrammet tar opp relevante tema på en oversiktlig måte og gir et godt bilde av mange 

av utfordringene i saken. Målene til prosjektet og kriterier for silingen er også tydelig og 

virker fornuftige. Statens vegvesen  har i saken invitert til innspill og holdt informasjonsmøte 

for å få innspill til løsninger og avdekke ulike syn og interesser som  kan ha betydning for 

valg av løsning for ny vegtrasè. Det har hittil i prosessen også vært god dialog med 

kommunens administrasjon og berørte interessenter på Eggemoen. 

Rådmannen anser at Vegvesenets valg av korridorer for videre utredning er fornuftig i forhold 

til å belyse alternativene som kan la seg realisere.  

 

Naturmangforldloven. Rådmannen anser at punkt 6.2.3 sikrer at konsekvenser for natur- og 

biologisk mangfold blir forsvarlig utredet. 

 

I planprogrammet 5.4.3 stilles det spørsmål ved om man kan gå videre med  kun ett alternativ 

der alternativ 3 holdes fram  som det naturlige valget. Dette vil kunne redusere omfanget av 

utredninger og muliggjøre en kortere planprosess, noe som vil være svært viktig for videre 

utvikling av Eggemoen og forutsigbarheten både for næringsdrivende og berørte grunneiere. 
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Områdeplanene for næringsutvikling på Eggemoen er stanset av SVV i påvente av avklaring 

av ny vegtrasè.  

Rådmannen anser likevel at silingen er gjort på et så overordnet nivå at det virker uklokt å 

vurdere en slik løsning allerede nå. Valg av en vegløsning for videre utredning kan føre til en 

pressituasjon. Dersom løsningen viser seg å få følger man ikke har forutsett og som er svært 

negative, kan det bli et valg mellom å akseptere disse eller ikke få realisert ny vei. 

Rådmannen  mener det er fornuftig å vurdere konsekvensene av de ulike alternativene i 

forhold til virkninger for forsvaret og igangsatte næringsområder. Rådmannen støtter tanken 

om å ta ut alternativer som viser seg uaktuelle og eventuelt gå videre med ett alternativ 

dersom det i prosessen kan  vises at dette gir en løsning som ivaretar kommunens og berørtes 

interesser på en forsvarlig måte. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen ser det som svært positivt at SVV starter opp planleggingen av trasèen Nymoen 

Eggemoen. Prosjektet er viktig for regionen både av trafikksikkerhetsmessige grunner og ved 

at den styrker forbindelse mot Gardermoenområdet og avlaster trafikken gjennom sentrum. 

Rådmannen anser at konsekvenser for aktørene på Eggemoen og berørte grunneiere langs 

trasèene må vurderes og synliggjøres. Dette er en vanskelig øvelse som betinger mye og godt 

samarbeid.  

Løsning for atkomst til Jevnaker, samt friluftsområder nord for Eggemoen må utredes. Dette 

vil være en naturlig del av planen, men er lite omtalt i planprogrammet. 

Konsekvensene av innføring av bompenger på strekningen må vurderes og omtales. 

Rådmannen anbefaler at det gås videre med utredning av de ulike korridorene, men at det 

åpnes for å ta ut alternativer som viser seg urealistiske å gjennomføre uten at disse legges 

frem senere som alternativ med full konsekvensutredning. Der forholdene som gjør 

veialternativet uønsket er av en slik art at det kan oppstå tvil om det skal tas ut, oppfordrer 

rådmannen vegvesenet om å be kommunen avklare dette politisk. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Avdelingsleder på areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 14/2576-14   Arkiv: L12  

 

Kommunedelplan Krakstadmarka 2.gangs behandling av 

planforslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

159/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar kommunedelplan for Krakstadmarka med landbruksområdene innenfor 

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

medfører mekling. Øvrige deler av kommunedelplanen med tilhørende plankart og 

bestemmelser fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. 

 

 

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

kommunedelplan oppheves.  

 

 

Sammendrag 

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

tilhørende servicefunksjoner nært Hønefoss sentrum. Planen fremmes som en 

kommunedelplan hvor det kreves videre detaljreguleringer for hvert enkelt boligområde som 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

vassdragshensyn og jordvern. Planen hensyntar disse punktene med unntak av 

jordvernhensyn. 

 

Innledning 

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

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

barriere mot byen. Store deler av området ligger vestvendt med utsikt mot byen og med 
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friluftsområder i umiddelbar nærhet. Området består av skogkledde ravinedaler og noen 

flatere partier med jord og skogbruksareal.   

 

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

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

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

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

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

i regionen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

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

planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

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

 

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

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

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling i lenke nederst. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

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

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

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

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

byggegrense ut mot Storelva på 50 meter.  

 Bestemmelser: 

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

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

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

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

til boligområder som allerede var avklart i kommuneplanen.  

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

vegvesen på flere områder. Dette gjelder spesielt i forhold til vei og jordvern.  
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I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

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

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

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

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4.  

 

Innsigelser 

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

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

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

trukket. 

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

moderniseringsdepartementet for sluttbehandling. Departementet vil avgjøre om planen tas til 

følge, endres eller oppheves.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

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

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

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

 

Kommuneplanens arealdel  

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

offentlig område.  

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. Det hefter innsigelse til omdisponering av jordbruksarealer 

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

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



  Sak 60/16 

 

 Side 34 av 68   

 

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

påklages.  

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

11-16.  

 

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

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

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

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner.  

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

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

heggeskog/flommarksskog som vurderes til å ha regional verdi.  

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

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

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

ha stor verdi.  

 

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

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

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

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

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

 

§ 9 – Føre-var-prinsippet 

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

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

naturmangfoldet må beskrives i detaljreguleringsplanene.  

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

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

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

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

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

 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse.  

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

verdi slik at paragrafen ikke ventes å komme til anvendelse. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker  

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

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

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig over tid økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

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



  Sak 60/16 

 

 Side 35 av 68   

 

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

forholdsmessige andeler av felles samferdsels- og infrastrukturanlegg. 

 

Jordbruk 

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

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

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

miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler 

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

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

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

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

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

informasjon om jordbruksverdiene se planbeskrivelsens kap. 4.4.  

 

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

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

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

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

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

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

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

trafikanter.  

 

Grunnforhold 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grunnforholdene må vurderes nærmere i forbindelse med fastsettelsen av byggegrenser på 

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

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

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

byggeområdene.  

Trafikkforhold 

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

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

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

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

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

Trafikkrapportene viser prinsippløsninger for å forbedre de ulike adkomstene og hvilke 

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

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

Krakstadmarka: 

A: Adkomst fv. 163/Vesterngata 
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B: Adkomst fv. 35 Ringeriksgata/Hønefoss sentrum (gangbru) 

C: Adkomst fv. 35 Osloveien/ v Hvervenkastet 

D: Adkomst fv. 241 Lisletta 

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

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

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

overordnede trafikkløsninger i og rundt Hønefoss sentrum. 

 

Alternative løsninger 

Verdifulle jordbruksarealer som er klassifisert som svært god jordkvalitet og som 

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

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

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

vil kommunedelplanen kunne egengodkjennes av kommunestyret uten mekling. 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

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

av kommunedelplanen. Kommunedelplan for Krakstadmarka med tilhørende plankart og 

bestemmelser vedtas.   

 

Bru mellom Schjongslunden og Krakstadmarka forslås som gangbru fordi kostnadene ved 

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

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

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

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

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

 

Prinsipielle avklaringer 

Veibru over til Schjongslunden har blitt forkastet etter kostnadsvurderinger som konkluderte 

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

denne situasjonen på sikt.   

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 4. 

 

Samlet vurdering 

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

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

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

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

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

utfordrende. Rekkefølgekravene som er innarbeidet i bestemmelsene legger premisser for 

opparbeidelse av infrastruktur i planområdet. 

 

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

jordbruksarealene det foreligger innsigelse til og at øvrige deler av kommunedelplanen 

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

utredningsplikten etter planloven, jfr. pbl 12-12. 

 

 

Vedlegg 

0. Oversiktskart med planavgrensning 

1. Forslag til plankart, 10.06.2016 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, 10.06.2016  

3. Planbeskrivelse, 10.06.2016 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

5. Rapport stabilitetsvurderinger NGI, 28.02.2012 

6. Trafikkutredning Cowi, 11.12.2013 

7. Trafikkutredning Cowi 11.03.2015 

8. Naturkartlegging, Solvang 2009 

9. Høringsuttalelser* 

a. Astrid og Arnfinn Lundem, 23.01.2013 

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

c. Anne Gro Tanberg, 30.01.2013 

d. John Skøien, 04.02.2013 

e. Petter Endrerud, m.fler 03.02.2013 

f. Statsbygg Region Sør, 01.02.2013 

g. Unn Teslo og Ingvar Ø Ness, 04.02.2013 

h. Tove Rolfsen og Ragnar Øye med flere, 03.02.2013 

i. Helle og Werner P Storskogen, 28.01.2013 

Offentlige myndigheter 

j. Buskerud Fylkeskommune, 25.01.2013 

k. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 31.01.2013 

l. Innsigelse fra Statens vegvesen, 07.02.2013 

Uttalelse fra kommunale råd og tjenesteområder, 

m. Råd for funksjonshemmede, 20.02.2013 

n. Trafikkrådet, 05.2.2013 

o. Miljørettet helsevern, 01.02.2013 

p. Teknisk tjeneste, 01.02.2013 

Uttalelse fra andre 

q. Hønefoss fjernvarme (Vardar), 17.10.2012 

 

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

11.Svarbrev fra Fylkesmannen i Buskerud 11.02.2016  

12.Brev med trekking av innsigelse fra Statens vegvesen 29.03.2016 

 

 

Lenker: 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, høring og offentlig ettersyn 04.12.2012 

 

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

bestemmelser 

 

Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10  

 

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

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

  

 Ringerike kommune, 10.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

 

Saksbehandlere: Lars Lindstøl 

     Ken Ove Heiberg 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/5654-13   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa - 1. gangsbehandling av 

endra plan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa 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. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09, 

ved vedtak av 0605_422 Grenda i Åsa.  

  

 

 

Bakgrunn 
Det foreslås endring av gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere tomter 

og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da det er andre 

renseløsninger som skal benyttes. Ny planID blir 0605_422 detaljregulering for Grenda i Åsa. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt 

på oppstartshøring i perioden 19.04.16 – 23.05.16.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er ubebygd med unntak av adkomst- og internvei som er bygget utafor 

veiformålsfeltet i gjeldende reguleringsplan. Det ligger noen boliger nordvest for 

planområdet, som ellers er omkransa av skog og jordbruksareal.    

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/John Håvard Lien.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av 

plankart, reguleringsbestemmelser og redegjørelse for foreslått endringer. 
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Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Gården vår Norge DA er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09. 

Planformålene er de samme som foreslås for endra plan 422 Grenda i Åsa. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gbnr 18/86, 93, 94, 95, og 96. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 19.04.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.04.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom ikke inn uttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig 

boligbebyggelse.  

 

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 jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener det er positivt at planen oppdateres så tomter og veier er bedre tilpassa 

terrenget. Det er også positivt at felt for jordrenseanlegg tas ut da det er godkjent andre 

renseløsninger for området.  

 

Infrastruktur 

Området er ikke tilknytta kommunalt avløpssystem.  

 

Lekeplasser 

Lekeplassarealet blir noe mindre i endringsforslaget, men det er fortsatt tilstrekkelig i forhold 

til antall boenheter som tillates på området.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til forsalget til endring av reguleringsplanen ettersom det nye forslaget 

er bedre tilpassa terrenget på området.   
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, datert 02.06. 2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 01.06.2016 

4. Redegjørelse for foreslåtte endringer 

5. Oppstartsvarsling 

6. Gjeldende reguleringsplan 325 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/8030-17   Arkiv: PLN 87-04  

 

0605 412 detaljregulering for Hallingby øst 2 gangs behandling 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

150/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst vedtas. 
 

2. Reguleringsplan 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99) 

og Hallingby Vatningen (vedtatt 10.07.74) oppheves ved vedtak av reguleringsplan 412 

Hallingby øst. 

 

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 412 Hallingby øst innebærer endring av de gjeldende reguleringsplanene 87 

Hallingby, 87-03 Dølerud og 87-04 Hallingby Vatningen.  

 

Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål samt en økning av 

utnyttelsesgraden for fire boligtomter nord i planområdet. En omregulering fra friområde til 

boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Etter en 

helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på gjenværende friområde 

mener Rådmannen at det er riktig i denne saken.  

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

etablert boligområde.  

 

Rådmannen foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra industri 

til boligformål. 

 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 

boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 

Innledning 
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Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til boligformål i 

Høgåsveien, samt økt utnyttelsesgrad for eksisterende boligtomter i Åsliveien. Hensikten er å 

bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert boligområde. Rådmannen foreslår 

også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra industri til boligformål. 

Kommunen har ikke planer om å bygge boliger på området i dag.  

 

Oppsummert foreslås det altså endringer for følgende tre områder:  

 Ved Høgåsveien endres et mindre areal av eiendom gnr. 273/7 vestre del, fra friområde til 

boligformål.  

 I Åsliveien vil det åpnes for økt utnyttelsesgrad fra 15 til 30 % BYA, dette gjelder 

eiendommene gnr. 274/328, 330,334 og 335.  

 Endret formål for deler av kommunens eiendom gnr. 274/167 fra industri til bolig.  

 

Planforslaget er en endring av eksisterende plan 87 Hallingby, og inkluderer de to 

reguleringsplanene 87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby Vatningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

 Plankart, datert 01.06.16 

 Reguleringsbestemmelser revidert 01.06.16 

 Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

 

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

saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 87 Hallingby, vedtatt 10.07.74 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

frittliggende boligområde og industri. 

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene at ingen boliger skal ha støyverdier som 

overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 Område med feltnavn BKS5 i ny plan, skal det før igangsettingstillatelse stilles krav 

om støykartlegging med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et 

behov for dette. 

 For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 6 

m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 
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I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til friområde, boligformål og 

erverv. Planforslaget er i strid med overordnet plan for alle områder unntatt i Åsliveien.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet i kommunen skal være variert. 

Dette planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter til å etablere eget hjem.  

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert under. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.05.16 

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Det påpekes videre at boliger som er plassert ved Høgåsveien vil ligge med relativt 

kort avstand fra bekkeløp, Dølerudbekken. Fylkesmannen forutsetter at området ikke 

er flomutsatt, samt at bru blir etablert, ikke kulvert. 

4. Kommunens eiendom gnr.274/167 med formålsendring fra industri til bolig, vil være 

støyutsatt. Det påpekes at tilrettelegging for støyfølsom bruksformål må forholde seg 

til retningslinjene for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Fylkesmannen mener det 

er uheldig at området ikke er utredet for støy, slik at eventuelle tiltak kan innarbeides i 

reguleringsplanen. 

5. Fylkesmannen mener at det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at alle boliger 

skal ha støyverdier som ikke overstiger 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

E16. Tiltak for å oppnå dette må gjennomføres og dokumenteres før det blir gitt 

brukstillatelse.  

 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

 Det er ikke planer om bekkelukking/kulvert. Arbeid rundt bekken skal bestå i rydding 

av skog/kratt. Kryssing vil bli etablert som bru. 

 Krav om tilfredsstillende støytiltak skal innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelsene 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
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4. For område BKS5, som ved endring i plan tildeles nytt formål fra industri til bolig, vil 

det stilles krav i bestemmelsene om støyutredning før igangsettingstillatelse kan gis 

for området. 

5. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Hallingby vel, 01.05.16 

1. Det bemerkes at en del innbyggere på Hallingby er skeptiske til etablering av boliger 

for vanskeligstilte. 

2. Høgåsveien:  

Det forutsettes at området legges til rette slik at trygg sti for barn opprettholdes, bro 

over bekk må sannsynligvis flyttes og utbedres, det må ryddes i kratt og skog. Det 

bemerkes også at det hadde vært hensiktsmessig med fast dekke i større deler av 

Høgåsveien, for å unngå for mye støv. Oppgradering av lysarmaturer i Høgåsveien 

ville skapt tryggere ferdsel langs veien. 

3. Åsliveien:  
Naboene er skeptiske til fortetting, og det forutsettes at bebyggelsen blir over kun én etasje. 

Det er skepsis til å etablere flere boliger for vanskeligstilte i samme området, siden det er flere 

boliger for vanskeligstilte fra før. Det forutsettes også at boligene blir tilpasset hverandre, og 

at det etableres pen beplantning, og at det ser ryddig og pent ut. Det ønskes også lysarmaturer 

fra krysset Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusplassen/lekeplassen i sør, frem til møtende 

belysning. 

4. Det er ingen kommentarer til varsel om omdisponering fra industri til boligformål på 

kommunens areal i nord. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Tiltakshavers er innforstått med at innbyggere er skeptiske til dette. Det er imidlertid 

store behov for etablering av slike boliger i området/kommunen. 

2. Høgåsveien:  

Sti skal opprettholdes, og vegetasjon skal ryddes, samt at bro skal utbedres. Angående 

fast dekke langs Høgåsveien, samt lysarmaturer, kan ikke tiltakshaver ta stilling til. 

3. Åsliveien:  

Angående kommentar om skepsis til fortetting vil maksimal mønehøyde være i tråd 

med gjeldende plan. Maksimal høyde angitt i bestemmelser er en videreføring av 

begrensninger i gjeldende plan. Boligene vil tilpasses hverandre i formspråk, og 

tiltaket vil ha en ryddig utforming.  

4. Info ok 

 

 

Rådmannens kommentar:  

Vedrørende fortetting og utforming av bebyggelse i Åsliveien vil det stilles krav om at nye 

bygg skal tilpasses omkringliggende boliger mht. form og uttrykk. Mønehøyde og takvinkel 

vil fastsettes i bestemmelsene.  

Vedrørende ønskede utbedringer på kommunalt vei og lysanlegg i Høgåsveien samt 

Kirkemoveien/Åsliveien er Ringerike kommunes tekniske forvaltning orientert om behov for 

oppgradering; Høringsuttalelsen vedrørende manglene er oversendt for videre oppfølging.  

Innspillene anses for øvrig å være tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

Helge og Erik Kihle, 14.03.16 
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Kihle er sterkt i mot omregulering av «Kro 68». Kihle mener dette er et sterkt hinder for 

utvidelse av virksomhet på eiendommen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen mener det er hensiktsmessig å omregulere fra industri til bolig da det nå er etablert et 

nytt felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale 

arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere. Rådmannen har også sett på 

adkomstforholdene til feltet, og ser at det ikke er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst direkte 

fra E16. Dermed vil adkomst forbli gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite ønskelig at 

trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. Det er også utfordringer knytta til 

høyden på undergangen under E16 sør for planområdet. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Statens vegvesen, 03.05.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Innsigelser 
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

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 skal legges til grunn som 

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noen 

sosiale tjenester spesielt knytta til omsorgsboligene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene  
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Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, sentralt i 

et etablert boligområde på Hallingby. Rådmannen mener det er positivt at boligene planlegges i 

allerede etablerte boligområde med gangavstand til alle funksjoner på Hallingby, samt 

bussforbindelse til Hønefoss.  

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold  

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i boligstrøk. I 

dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre omregulering. Dette 

fordi det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal igjen etter omregulering i Høgåsveien. Det er 

også avklart med dagens hovedbrukergruppe i Hallingby barnehage, samt at det ikke er kommet 

inn innspill på at omregulering og bygging i det foreslåtte området har negativ virkning på dagens 

bruk.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for området 

istandsettes som en del av byggeprosessen.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6. 

 

Omregulering fra industri til boligformål  

Rådmannen foreslår at arealet kommunen eier nord i planområdet skal omreguleres fra industri til 

konsentrert boligbebyggelse. Rådmannen mener dette er hensiktsmessig da det er etablert nytt felt 

for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale arealet for 

slike formål er omtrent det samme som tidligere dersom dette feltet omreguleres til boligformål. 

Rådmannen har også sett på adkomstforholdene til feltet, og ser at det er lite trolig at det er aktuelt 

med opparbeidelse av ny adkomst direkte fra E16. Dermed vil adkomst bli gjennom boligområdet 

øst for E16, og det er lite ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. 

Det er også utfordringer knytta til høyden på undergangen under E16 sør for planområdet.  

 

Infrastruktur  

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Kapasiteten i renseanlegget på Hallingby har 

vært sprengt, men etter oppgradering av eksisterende anlegg er det noe bedre kapasitet. På sikt 

skal anlegget tilknyttes Monserud.  

 

De foreslåtte utbyggingsområdene har adkomst fra kommunal vei. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse  

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

konsekvenser skal likevel utredes og belyses. Rådmannen anser utredningene og analysene for å 

være tilstrekkelige. Det er krav om utredning av grunnforhold og grunnvannsforhold i forbindelse 

med byggesaken.  

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart. 

2. Plankart, merket 2. gangs behandling, datert 01.06.16 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2. gangs behandling, revidert 01.06.16 

4. Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 
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5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hallingby vel 

- Helge og Erik Kihle 

- Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

8. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/8924-16   Arkiv: PLN 999  

 

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen Anmodning om 

oppstart av reguleringsplan for stormarkedet. 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

63/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

151/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema skal 

utredes. 

 

 

 

Sammendrag 

Tronrud Eiendom har bedt om vurdering av om områdene for Stormarkedet likevel kan startes 

opp.  Ønsket er begrunnet med store utfordringer med å drifte Stormarkedet forsvarlig i 

dagens form. Bygningsmassen er nedslitt med stort behov for rehabilitering. Manglende 
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attraktivitet og tomme lokaler er et problem både økonomisk og ved at bygningen ikke bidrar 

til å skape aktivitet i dette svært sentrale området.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Tronrud Eiendom A/S har tidligere fremmet sak for Formannskapet med ønske om oppstart 

av reguleringsplan for sine områder på Tippen og rundt Ringerike stormarked.  

Saksframlegg med rådmannens vurderinger og beskrivelse av områdene følger som vedlegg. 

Saken ble vedtatt utsatt.  

Behov for avklaring av videre bruk av arealene ved Ringerike Stormarked, hensynet til 

helhetlig utvikling av Øyaområdet samt områdets plassering der mulighet for å komme i 

konflikt med en fremtidig veiløsning er lite sannsynlig gjør at det er ønske om å starte opp 

regulering av et mindre område. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Tronrud Eiendom er eier av Ringerike stormarked. Stormarkedet var tidligere viktig som 

handelsted men fremstår i dag som nedslitt med mange tomme lokaler. Det er behov for 

rehabilitering eller nybygg for å kunne etablere lokaler som tilfredsstiller dagens standard.  

Planområdet anses sentralt for å få til en helhetlig utvikling av Øyaområdet og er ment å 

inneholde Lloyds marked. 

 

Som følge av at planområdet, og dermed også bygningsmassen er betydelig innsnevret vil 

ikke planen komme inn under krav om konsekvensutredning. Utredning av planforslaget vil 

gjøres etter PBL § 4-2 første ledd. Dette innebærer beskrivelse av planens formål, 

hovedinnhold og virkninger samt forholdet til rammer og retningslinjer som følger for 

området. Tema for utredningen bør presiseres ved varsel om oppstart. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet i møte 10.05.2016 sak 86/16 følgende vedtak: 
1. Saken utsettes.  

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente 

løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum.  

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og arealutviklingskonferanse.  

4. Inger Kammerud (H) og Magnus Herstad (Frp) bistår rådmannen i det videre arbeidet.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener Stormarkedet ligger slik plassert at det ikke vil komme i konflikt med en 

eventuell omlegging eller utvidelse av dagens veisystem. Fasadene mot brua og de historiske 

bygningene bak vil være viktige å ivareta og gjør det utenkelig å gå over dette området med 

nye veier.  Mulighetene for en utvidelse eller omlegging anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom 

at Tippenområdet ikke reguleres til bebyggelse nå. 

 

Rådmannen har forståelse for behovet for å starte arbeidet med revitalisering av Ringerike 

Stormarked og støtter forslagstillers ønske om oppstart. Rådmannen anser at oppstart av dette 

området isolert ikke vil komme i konflikt med Formannskapets vedtak da det ikke er 
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sannsynlig at planen vil komme i konflikt med fremtidige løsninger for samferdsel. Området 

vil knytte seg naturlig til Øyaområdet og bør sees i sammenheng med dette for å få gode 

helhetlige løsninger på vestsiden av Hønefoss bru. 

 

Rådmannen anbefaler oppstart av ønsket område og mener dette ikke kommer i konflikt med 

hensynene som lå til grunn for vedtak om utsettelse. Rådmannen mener det vil være en god 

løsning at forslagstiller selv varsler oppstart for området. 

 

 

Vedlegg 

Anmodning om oppstart av reguleringsplan 

Avgrensing av planområdet 

Protokoll tidligere behandling 

Saksframlegg tidligere oppstartssak 

Forslag til planprogram tidligere oppstartssak. (Til informasjon. Vil ikke bli videreført i 

saken) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/9831-16   Arkiv: L12  

 

418 detaljreguleringsplan for Follummoen næringsområde - 1. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

152/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Follummoen næringsområde 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. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 

21.11.05, ved vedtak av 0605_418 Follummoen næringsområde. 

  

 

 

Sammendrag 

Planforslaget innebærer åpning for handel med plasskrevende varer i et område avsatt til 

industri i kommuneplanen, samt en økning fra 25 % til 40 % BYA. Stitraseer gjennom 

området flyttes til en grøntkorridor øst for området, og krysset fv 172 X Follummoveien må 

utbedres i henhold til gjeldende utformingskrav før det gis brukstillatelse for bygg i 

planområdet.   

 

Planforslaget er delvis i strid med kommuneplanen da det åpnes for nytt formål, men 

rådmannen mener arealbruken er hensiktsmessig ettersom det forhindrer at nye areal må 

beslaglegges til utbygging i en situasjon der de bynære friluftsområdene er under press.  

 

Bakgrunn 

Området ønskes omregulert av SAT-gruppen, grunneier i hoveddelen av planområdet, som 

ønsker at det åpnes for handel med plasskrevende varer, samt økt utnyttingsgrad fra 25 til 40 

% BYA.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjort vedtak i saken, men det er gjennomført høring om oppstart, utsendt 

03.02.16, med frist for innspill 29.02.16.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området ligger ca 6 km nord for Hønefoss og er regulert til industri. Det er nesten ikke 

bygget på området, kun noe på tre tomter i nord. Det er etablert infrastruktur på området i 

form av vei og vann- og avløpsanlegg. Utover dette består området stort sett av skog, med 

noen turstier. Området ligger i tilknytning til et eksisterende industriområde.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/Magnus Torp 20.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av 

plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende temanotater og 

analyser. 

 

Planforslaget innebærer at formålene endres fra å være regulert til industri og lager, til å også 

omfatte handel med plasskrevende varer. Det foreslås en økning i utnyttelsesgrad fra 25 til 40 

% BYA som tilsvarer utnyttelsesgraden for 275 Nedre Kilemoen 3 på motsatt side av 

Follummoveien. Det foreslås også å flytte grøntdraget som er regulert gjennom området 

østover til grøntdraget her, samt å legge om eksisterende turstier inn i dette turdraget. Det 

foreslås ikke endringer i byggehøyde, som er 12 meter i gjeldende plan. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. SAT-gruppen AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.05. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad 

er 25 % og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer eller 12 meter mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

Gbnr 50/294 – SAT-gruppen AS 

50/340 – VN Bygg AS 

50/327 – BMH Eiendom AS 

50/335 – Runar Granstad 

 

Uttalelser til planoppstart 

Cowi AS v/Magnus Torp varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 03.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 06.02.16, 
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samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Jernbaneverket, 15.02.16 

Avstand til jernbanen: Viser til § 10 - lov om anlegg og drift av jernbane: Det er forbudt uten 

avtale med kjørevegens eier å oppføre bygninger eller annen installasjon, foreta utgraving 

eller oppfylling innen 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av 

reguleringsplan.  

 

Det er viktig med tilstrekkelige sidearealer for sikker togdrift.  Det skal sikre handlefrihet i 

forhold til senere utvidelser, anlegg for teknisk utstyr, master for kontaktledning, signalutstyr 

og støyskjermer. Det skal sikre forenklet tilkomst til sporet og nødvendig plass for 

reparasjoner og vedlikehold, tilstrekkelig avstand ift. støy, vibrasjoner, strukturlyd m.m.  

 

Avrenning:  

Planen må sikre at overflatevann behandles slik at det ikke er fare for at utvasking og/eller 

andre endringer som kan påvirke jernbanen negativt. Likedan må planarbeidet sikre at 

eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for jernbanen.  

 

Friluftsområde:  

Friluftsområde mellom jernbanen og industriområdet må avsettes til friluftsområde eller 

lignende formål for å sikre skråningen mot jernbanen. 

 

Gjerde:  

Planen må innarbeide sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot 

jernbanen. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

Grunnforhold:  

Tiltak i grunnen – herunder graving eller masseforflytning – vil, avhengig av de stedlige 

grunnforhold, kunne destabilisere jernbanen. Tiltakshaver må foreta nødvendige grunn- 

undersøkelser før tiltak iverksettes.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse:  

JBV forutsetter at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse etter PBL § 4-3, og at ROS-

analysen legges ut til offentlig ettersyn sammen med planforslaget. 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Avstand til jernbanen: 

Avstand til jernbanen er hensyntatt i planforslaget. Nærmeste avstand mellom byggegrense og 

nærmeste spors midtlinje er over 60 meter. 

 

Avrenning:  
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Tiltaket skal ikke endre avrenningsforhold mot jernbanen. Ved tiltak i planområdet skal også 

sikres at eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for 

jernbanen. 

 

Når det gjelder overvann skal dette håndteres inne på tomtene ved infiltrasjon i grunnen og at 

overvannet føres til tilliggende bekk eller annet drensystem. Det skal vurderes erosjonssikring 

hvis overvannet føres samlet ut av området. Løsningene utarbeidet og godkjent i 2005 

videreføres i planforslaget. 

 

Friluftsområde: 

Regulert friluftsområde i gjeldende bebyggelsesplan (2005) videreføres i planforslaget, og får 

utvidet bredde for å sikre gode og tilgjengelig fri- og turarealer. Videre sikres jernbanen 

tilstrekkelige sidearealer, og skråningen mellom industri-  området og jernbanen sikres. 

 

Gjerde:  

Sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot jernbanen, innarbeides i 

planens reguleringsbestemmelser. 

 

Grunnforhold: 

Sikres i rekkefølgebestemmelsene og i byggesak.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse iht. PBL § 4-3 utarbeides ifm. planforslaget, og denne legges ut 

til offentlig ettersyn sammen med planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelse om avrenning til jernbanen og om geotekniske undersøkelser i forhold til 

jernbanen legges til i bestemmelsene. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB), 23.02.16 

Miljøvennlige energiløsninger:  

FMB ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet som en del av planarbeidet og viser 

til nasjonale mål for energieffektive bygningsløsninger og at plan- og bygningsloven stiller 

krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. Viktig 

tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller 

bioenergi.  

 

Samordnet areal- og transportplanlegging: 

FMB viser til Statlig plan- retningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, og ber om at det legges vekt på en 
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trafikksikker atkomst for gående og syklende, og at kommunen vurderer behovet for 

tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

 

Handel med plasskrevende varer:  

FMB påpeker at handel med plasskrevende varer vil øke transporten til området og medføre 

at klimagassutslippene vil øke og er derfor skeptisk til å åpne opp for handel i dette området. 

Ber Ringerike kommune vurdere i kommuneplanen hvilke områder det skal kunne etableres 

handel. Viktig å konsentrere mest mulig av handelen til sentrumsområdet og plassere 

plasskrevende og arealkrevende varer i randområdene for å redusere transportbehovet. 

Kilemoen ligger ca. 4-5 km fra Hønefoss sentrum, og er derfor et område hvor det ikke bør 

legges til rette for besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet. FMB ber om at dette temaet 

blir nøye vurdert som en del av dokumentasjonsunderlaget til planforslaget og viser til 

definisjon i fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Hvis det skal åpnes opp for 

plasskrevende varer skal definisjonen i fylkesdelplanen legges til grunn.  FMB belyser tema 

som bransjeglidning og utfordring med supplerende varegrupper.  

 

Naturmangfoldloven:  

FMB bemerker at bebyggelsesplanen for området ble vedtatt før natur- mangfoldloven trådte i 

kraft i 2009. Det må derfor redegjøres for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp. 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Miljøvennlige energiløsninger:  

Nye bygg innenfor planområdet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet setter 

strenge krav til bl.a. lav energibruk i byggene.  

 

Området ligger utenfor nett for fjernvarme. 

 

Samordnet areal og transport: 

Tiltaket er etter vår vurdering i tråd med føringer gitt i rikspolitiske retningslinjer samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. At plasskrevende virksomheter etableres på steder som 

Kilemoen betyr bl.a. at sentrumsnære arealer kan frigjøres til utbygging og fortetting.  Dette 

sikrer høyere utnyttelse nært til et viktig kollektivknutepunkt.  

 

Planforslaget vil medføre en økning i antall bedrifter, noe mer arbeidsplassintensive bedrifter 

og økt handel på Kilemoen. Trafikkutredningen konkluderer med at myke trafikanter vil 

utgjøre en begrenset del av trafikken til og fra området. Det er videre svært få boliger i 

nærområdet. Dermed vurderes det som lite hensiktsmessig eller kostnadsforsvarlig å etablere 

G/S til og fra området.  
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Det går i dag bussrute langs Fv. 172, med busstopp der Follummoveien møter Fv. 172. Det er 

derimot ikke et avmerket busstopp. Planforslaget vanskeligjør ikke mulighet for bussrute til 

Kilemoen, og kollektive transportmidler omtales i planforslaget, men det legges i 

utgangspunktet ikke opp til krav om opparbeidelse av bussholdeplass el lign.   

 

Handel med plasskrevende varer:  

I planforslagets bestemmelser er det bestemmelser som sikrer type handel og omfang:  

- Handel med plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/ 

hagesentre.  

- Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at plasskrevende 

handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen. 

 

Videre er vår vurdering at planforslaget legger til rett for "rett virksomhet på rett sted", iht. 

den såkalte ABC-modellen. For vurdering se planbeskrivelsen kap. 8.2.  

 

Det er redegjort for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp.  

 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener det er positivt at areal som allerede er regulert til industri kan brukes til 

andre utbyggingsformål framfor at nye areal beslaglegges til utbygging, ettersom de bynære 

friluftsområdene rundt Hønefoss er under stort press. Det har vist seg å ikke være marked for 

industrietableringer på det regulerte området. Som forslagsstiller også sier så er det positivt å 

flytte handel med plasskrevende varer ut av byen for å frigjøre areal for mer effektiv 

utnyttelse i sentrumsområder.  

 

Det er svært viktig at definisjonen av plasskrevende varer er tydelig og ikke kan tolkes, for å 

unngå etablering av trafikkgenererende handel i dette området. Derfor brukes definisjonen fra 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, med unntak av innstramming 

slik at hagesentre ikke tillates.  

 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Statens vegvesen(SVV), 23.02.16 

Samordnet areal- og transport:  

SVV påpeker viktigheten av at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng 

med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent 

kommune(del)plan. At det skal åpnes for andre typer formål (enn industri og lager), slik som 

handel med plasskrevende varer, gir en indikasjon på at det er ønskelig å regulere for formål 
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som ikke er i tråd med gjeldende KP. Alle relevante fagområder for Statens vegvesen 

(arealpolitiske føringer, trafikk, støy og trafikksikkerhet) skal utredes i reguleringsplanen. 

 

Trafikkutredning:  

Planarbeidet åpner for økt utnyttelsesgrad og andre arealformål enn regulert i gjeldende plan, 

noe som vanligvis medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. De trafikkmessige 

virkningene av planen må dokumenteres, herunder hvilke trafikktyper og mengder ny 

reguleringsplan kan tenkes å påføre det øvrige vegnettet. 

 

Kryssene for Follummoeveien x Fv172 og Fv172 x E16 må inngå i analysen. Forholdet til 

kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I 

den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet.  

 

Støy:  

Byggegrensen skal vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering 

av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg må støyforholdene være dokumentert og 

nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må også vurderes om trafikkøkning som følge av 

plantiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i området. SVV minner om at 

byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, parkeringsplasser m.m. 

 

Kollektive transportmidler:  

Videre ber SVV om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Samordnet areal- og transport: 

Det vises til tilsvar til FMB angående samordnet areal og transport. For øvrig skal relevante 

fagområder utredes ifm. planarbeidet.   

 

Trafikkutredning:  

Det er utarbeidet en trafikkutredning i tråd med innspill fra bl.a. SVV. I rapporten  

anbefales at det gjennomføres en mer detaljert trafikksikkerhets- vurdering av krysset E16 x 

Fv. 172. Det presiseres at dette bør skje uavhengig av utbyggingen, fordi det med generell 

trafikkvekst vil bli både økt trafikk på hovedveg- og lokalvegnettet, og det allerede er 

utfordringer der i dagens situasjon. Videre konkluderes med at krysset mellom Fv 172 og 

Fullummoveien bør utbedres med trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i Statens 

vegvesens håndbok V121. Det understrekes at krysset ventelig ikke vil ha 

avviklingsproblemer i fremtidig situasjon. 

 

Anbefalinger i trafikkutredningen er innarbeidet i rekkefølge- bestemmelsene.  
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Støy: 

Planområdet grenser ikke til hverken fylkes, riks-, eller Europavei. Det reguleres ikke 

støyømfintlige formål i området. 

 

Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse med 

planarbeidet. I denne anbefales det at boligen utredes for lokale støytiltak dersom 

Follummoen området utbygges. 

Utredning og tiltak sikres i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Kollektive transportmidler: 

Viser til tilsvar til FMB.  

 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener ÅDT som var beregna for gjeldende plan fortsatt kan benyttes som 

grunnlag for utbygging som kan tillates før utredning må gjennomføres, men at det må 

gjennomføres sikkerhetsutredninger av krysset fv. 172 X E16 dersom ÅDT for området 

overstiger det som er tillatt i gjeldende plan. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert 

av forslagsstiller. 

 

 

Statnett, 29.02.16 

Byggeforbudsbelte:  

Plangrensen er lagt slik at tomtegrensen går inn mellom dagens ledninger. På Ringerike er 

byggeforbudsbeltet øket til totalt 85 meter for begge ledningene. Dette måles 27,5 meter 

horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning. 

 

I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, 

ikke tillatt å endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk 

av anleggsmaskiner, kraner, sprengstoff etc., nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, 

skal vår ledningsmester varsles i god tid før anleggsstart. Fjellsprengning i nærhet av linjer 

må utføres av kvalifiserte personer. Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle 

anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som kan bety bruk av både kjøretøy og 

helikopter. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Byggeforbudsbelte: 

Et byggeforbudsbelte er lagt inn i reguleringsplanen som faresone – høyspenningsanlegg. 

Denne sonen er videreført fra gjeldende bebyggelsesplan (2005). Bredde på faresonen målt i 

meter horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning, er i overkant av 50 meter.  

 

Det innarbeides en bestemmelse som sikrer at ved tiltak innenfor området skal det innhentes 

uttalelse fra Statnett før tiltaket igangsettes.  
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Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

  

 

Buskerud fylkeskommune(BFK), 29.02.16 og 15.03.16 

Automatisk fredete kulturminner:  

I brev av 29.2.16 uttaler BFK at det må gjennomføres arkeologiske registreringer i 

planområdet. Etter påfølgende dialog frafalles kravet om arkeologiske registreringer i epost 

av 15.3.16. Dette etter ny gjennomgang av saken. BFK ber derimot om at det innarbeides en 

reguleringsbestemmelse som opplyser om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd, 

og foreslår følgende formulering: «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: 

BFK har ingen merknader hva gjelder nyere tids kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Automatisk fredete kulturminner: 

Uttalelsen tas til orientering.  

 

I planforslaget innarbeides en reguleringsbestemmelse som sikrer at en ved eventuelle funn 

under anleggsarbeid eller annen virksomhet stanser arbeidet og tar kontakt med kulturminne- 

myndighetene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringerike kommune, utbygging(RKU), 22.02.16 

Kapasitet – vannledninger:  

Området er bygget ut med infrastruktur, blant annet felles/privat vei og vann- og 

spillvannsledninger. Det tas et forbehold vedr. vannledninger: den høyere utnyttelsesgraden 

og eventuelt krav til sprinkling kan medføre at eksisterende vannledninger har for liten 

kapasitet.  Det vil si at området i tillegg til kravet på 50 l/s mot min. 2 bar trykk må ta høyde 

for vann til sprinkling.  

 

RKU vil kreve at det redegjøres for behovet til sprinklingsvann før planen vedtas, og at det 

gjøres en utredning på det eksisterende vannettet på dette næringsområdet. Det tas inn 

rekkefølgebestemmelse om krav til brannvann, og at det ikke gis igangsettingstillatelse for 

nye bygg før brannvannsbehovet er dekket. Viser også til rekkefølgebestemmelser i gjeldende 

plan. RKU ønsker å bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 



  Sak 64/16 

 

 Side 61 av 68   

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kapasitet – vannledninger: 

I rapport av Cowi AS datert 03.05.16 om vurdering av brannvann/slukkevann utarbeidet i 

forbindelse med planarbeidet fremkommer det at det eksisterende vann- og avløpsledninger 

ikke dekker behovet til tilstrekkelig brannvannskapasitet for den utbyggingen planforslaget 

legger opp til. Rapporten legger frem alternativer for å løse kapasitetsutfordringen. I 

planforslaget er dette fulgt opp ved at det i planbestemmelsene § 6.1 nr. 4 er angitt at det ikke 

kan gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannforsyningen 

tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

RKU vil bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringeriks-kraft AS, 26.02.16 

RIK-Nett har noe nett i og rundt planområdet (bl.a. Høyspent- lufttrase i grensen i sør og mot 

Follummoveien og høyspentkabeltrase i adkomstveien). Jf. forskrift for elektriske 

forsyningsanlegg skal den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til 

nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter.   

 

Det vises til enhver 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. RIK ønsker å bli informert i den 

videre planfasen, for å kunne planlegge eventuelle endringer/ flyttinger/ ombygginger av 

eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til følge. Planforslagets byggegrenser og faresone sikrer at den horisontale avstanden fra 

ytterste fase på høyspentlinjene til nærmeste punkt på bygninger er større enn 6,0 meter. 

 

Øvrige merknader tas til orientering.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad, blant annet gjennom 

variert tilbud av handel. For å oppnå effektiv arealdisponering skal funksjoner, blant annet 
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handel, lokaliseres etter ABC-modellen om rett virksomhet på rett sted. Handel med 

plasskrevende varer faller inn under C-lokaliteter, som ligger lengst fra sentrumskjernen.   

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til industri. Planforslaget er 

delvis i strid med overordnete planer, ettersom det åpner for handel med plasskrevende varer i 

tillegg til industri.  

 

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 er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planlagt bebyggelse og funksjoner passer godt inn i et allerede etablert industriområde med 

nær tilknytning til hovedveinettet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer.  

 

Infrastruktur 

Infrastruktur i form av vei, vann og avløp er etablert på området. Brannvannskapasitet må 

utredes før det gis igangsettingstillatelse. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Eksisterende stier legges om og grøntdraget som i dag går gjennom området flyttes til 

grøntdraget i øst, noe som gir et bredere belte med grønt, og bedre fleksibilitet i 

byggeområdene.  
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Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er oppfylt.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Utredningsplikten er oppfylt.  

 

ROS-analysen avdekker ingen forhold med høy risiko, men flere med middels risiko. Disse er 

i stor grad knytta til trafikkforhold, samt blant annet terreng, vann- og kraftforsyning og 

rekreasjonsområde. Avbøtende tiltak for å unngå disse risikoene er innarbeida i planforslaget. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener det er positivt at det åpnes for handel med plasskrevende varer på 

Follummoen, framfor at det åpnes for nye utbyggingsområder i bynære friluftsområder. På 

denne måten frigjøres også areal i sentrum, som kan nyttes til boliger og mer publikumsretta 

aktivitet.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Buskerud fylkeskommune 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Fylkesmannen i Buskerud 

d. Jernbaneverket 

e. Ringeriks-kraft AS 

f. Utbygging Ringerike kommune 

g. Statnett 

h. Statens vegvesen 

6. Oppstartsvarsel 

7. Gjeldende reguleringsplan 191-2 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 
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 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/3428-1   Arkiv: L80 &01  

 

Reguleringsplan 356 for Tandberglia  - Utbyggingsavtale - 

godkjenning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for detaljregulering for Tanberglia mellom Ringerike 

kommune og Block Watne AS godkjennes. 

 

2. Kommunens kostnad for fremføring av vannledning gjennom Tanberglia for 

brannvann til Campus/Høgskolen dekkes av hovedplan vann, og innarbeides i egen 

sak i tertial/budsjettarbeidet. 

 

3. Kommunens eventuelle kostnad for oppgradering av eksisterende spillvanns- og 

vannledning i Arnegårdsveien/ Tandbergmoveien fremmes i egen sak. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Reguleringsplan for Tanberglia er vedtatt 26.06.2014 i Kommunestyret. Arealene her 

disponeres nå av Block Watne, unntatt tomta for barnehagen i reguleringsplanen. 

 

Tanberglia er en del av utbyggingen av kommunedelplan for Kragstadmarka, denne 

reguleringen er godkjent før sluttbehandlingen av kommunedelplanen.  Reguleringen omfatter 

småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, blokk og tomt for barnehage. 

 

Det inngår opparbeiding av veier for kommunal og privat overtagelse, gang- og sykkelveier, 

parkeringsplasser, lekearealer mv.. 

 

Vil spesielt nevne at som del av reguleringen skal Arnegårdsveien/Tandbergmoveien 

oppgraderes i bredde og med fortau, som adkomsten til det nye boligområdet. Dette vil også 

være eneste vei til den sydlige delen av Kragstadmarka inntil det blir bygget vei til 

Hadelandsveien. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er annonsert oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale her. 
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Ved utbygging av Campus på Høgskolen, har Ringerike kommune forpliktet seg til å 

fremskaffe brannvann til Campus. Med foreliggende fremdrift, skal det være på plass til 1 

august d.å.. For det interne arbeidet med kommunens ledningsanlegg på Campus dekkes 

kostnadene av hovedplan vann og hovedplan avløp. 

 

Det er i dagens nett ikke kapasitet til brannvann på Campus, 45 l/s. For å oppnå dette er 

alternativer vurdert. Man har sett som det mest nærliggende alternativ kapasitetsmessig å føre 

fram vann til Campus fra kommunens høydebasseng på Tanberg gjennom Tanberglia og til 

tilknytning på Campus. 

 

På Tanberg er det tilstrekkelig kapasitet i høydebasseng, ved utbygging med nytt basseng i 

tillegg til det eksisterende. Det er også gjort en beregning av størrelse på vannledning og 

kapasitet for Campus, Tanberglia og den forestående reguleringen av Tanberghøgda. 

 

Ved den foreliggende utbyggingsavtalen innarbeides kommunens bidrag til vannledning til 

Campus. Det vil også si at det gir føringer for Block Watnes utbygging med infrastruktur i 

Tanberglia, ved at spillvann og overvann fra boligfeltet da føres sammen med vannledning til 

tilknytning med kommunens anlegg ved Campus/Høgskolen. 

 

Ved oppgradering av Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, vurderer kommunen å oppgradere 

eksisterende spillvanns- og vannledninger. Som minimum skal utbygger Block Watne bekoste 

oppgradering av veien inkludert fortau, og overvann skal føres til vassdrag. 

 

De foreliggende planer er ikke detaljert, men skal godkjennes av Ringerike kommune før 

utførelse. 

 

Ved avtalen vil kommunen overta regulerte offentlige veier, oppgradert 

Arnegårdsvei/Tandbergmoveien, gang- og sykkelveier, vann-, spillvanns- og 

overvannsledninger, gatelys, annen veggrunn grøntareal.  

 

De private oppsittere skal overta regulert vei V1, interne parkeringsplasser, lekeplasser, 

turdrag og turveger innen reguleringsplanen, annet uteoppholdsareal, hydrofor for 

vannforsyning for de høyestliggende hus i planen. 

 

Det vil bli lagt frem VA-ledninger til tomtegrensa for barnehagetomta i planen. Disse kan 

benyttes for senere tilkobling av bebyggelsen i den forestående reguleringsplanen for 

Tandberghøgda. 

 

Økonomiske forhold 

  

Det er ikke innhentet anbudspriser, slik at det må gjøres en avregning av kostnader mellom 

utbygger og kommune når anleggene er opparbeidet. 

 

Block Watne vil stå som utbygger i avtalen, mens kommunen tilbakebetaler kostnader for de 

anleggsdeler man påtar seg ved utbyggingsavtalen. 

 

I utbyggingsavtalens punkt 5.1 Utbyggingskostnader er det tatt inn en bestemmelse om at ved 

deling av kostnader skal det foretas en kostnadsberegning av anlegget, og kommunen skal 
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godkjenne alle prosjekterings- og anleggskostnader for anlegg som kommunen skal bekoste 

før oppstart. 

 

Kostnadsdelene er: oppdimensjonering av vannledninger og kummer gjennom boligfeltet for 

vann til Campus, vannledning med kummer og installasjoner fra Tanberglia til Campus, delt 

grøftekostnad med BW fra Tanberglia til Campus, trekkerør for fiberkabel. Kommunen tar 

også del av prosjekteringskostnad. 

 

Viser til avtaleteksten for detaljer. 

 

For kommunens eventuelle oppgradering av spillvanns- og vannledning i Arnegårdsveien, er 

det ikke fattet endelig beslutning på deltagelse. Det foreligger pr. i dag et forslag til løsning 

for behandling av overvannet, men ikke for utskifting av eksisterende ledninger, dette må 

detaljeres. Ved oppgradering av Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, blir denne masseutskifta 

og asfaltert på nytt, slik at det er hensiktsmessig å utføre oppgraderinger av eksisterende 

ledninger i veien før asfaltering. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Det er varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Da utbyggingsavtalen i det alt 

vesentlige gir den private parts forpliktelser som omfattes av plan- og bygningslovens § 18-1 

og § 18-2, kan den etter byggesaksforskriftens § 18-2 unntas fra krav til høring m.v. etter 

saksbehandlingsreglene i plan- og bygningslovens § 17. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Grunnet kommunens forpliktelse ved brannvannsforsyning Campus og utbyggers ønske om 

tidlig oppstart av bygging infrastruktur i Tanberglia, fremmes forslag til utbyggingsavtale nå. 

 

Foreliggende tekniske planer er på forprosjektnivå. Men ved avtalen innarbeides 

finansieringen av nødvendige tiltak for brannvann til Campus gjennom Tanberglia.  

 

Finansiering av kommunens andel av tiltaket for vannledning gjennom Tanberglia dekkes av 

hovedplan vann, og innarbeides i tertial/budsjettarbeidet. 

 

Når det gjelder Ringerike kommunes eventuelle utskifting av eksisterende ledninger i 

Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, må det tiltaket detaljeres før endelig beslutning fattes. 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til Utbyggingsavtale for Tanberglia mellom Block Watne AS og Ringerike 

kommune 

2. Oversiktsplan for vann- og avløpsanlegg Tanberglia – Campus. Prinsipp for 

kostnadsfordeling. 

 

Utrykt vedlegg: 

 

1. Detaljregulering for Tanberglia, reguleringsplan nr. 0605_356-01. 
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 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Kjell Arve Aarebru 

 



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/1887 20.05.2016 DS BYG 201/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 282/113 

Stefan Nilsson  

Nytt bygg - Bolig Gnr/bnr 282/113 - Ringmoveien 14 

 

16/2911 23.05.2016 DS BYG 205/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 132/28 

  

Riving - Nytt tilbygg Gnr/bnr 132/28 - loveien 18 

 

16/2797 24.05.2016 DS BYG 207/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 317/314 

  

Bruksendring Gnr/bnr 317/314 - Nordre torv 4 

 

16/2858 25.05.2016 DS BYG 211/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 300/5 

  

Bolig Gnr/bnr 300/5 

 

16/3004 30.05.2016 DS BYG 216/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 278/134 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 278/134 - Løkkemokroken 14 

 

16/3028 31.05.2016 DS BYG 220/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 271/344 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 271/344 

 

16/3177 02.06.2016 DS BYG 224/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 76/48 

  

Gårdsverksted med garasje Gnr/bnr 76/48 - Avstikkeren 92 

 

16/3309 06.06.2016 DS BYG 232/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 37/53 

  

Bygging av tilbygg til enebolig Gnr/bnr 37/53 - Nedre Dahls vei 4 

 



16/3201 07.06.2016 DS BYG 234/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 49/169 

  

Garasje og lager Gnr/bnr49/169 - Vestliveien 13 

 

16/1993 20.05.2016 DS  200/16 R/TEK/HALA GNR 318/92 

  

Rammetillatelse for tilbygg og ombygging Gnr/bnr 318/92 - Storgaten 26 

 

16/3039 23.05.2016 DS  203/16 R/TEK/BERLE GNR 46/26 

Geir Morten Jensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 46/26 - Østmoveien 8 A 

 

16/3008 23.05.2016 DS  204/16 R/TEK/INGRIS GNR 52/7 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 52/7 - Vestre Ådal 31 

 

16/3101 23.05.2016 DS  206/16 R/TEK/INGRIS GNR 177/20 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 177/20 - Strømsoddveien 353 

 

15/6431 24.05.2016 DS  208/16 R/TEK/HEIDSKAG GNR 131/3 

  

Utvidelse av driftsbygning Gnr/bnr 131/3 - Knestanggata 19 og 21 

 

16/3162 25.05.2016 DS  209/16 R/TEK/BERLE GNR 89/256 

Per Braxenholm  

Åpen terrasse Gnr/bnr 89/256 - Almemoen 33 

 

15/1676 25.05.2016 DS  210/16 R/TEK/HALA GNR 318/450 

  

Rammetillatelse for rehabilitering Gnr/bnr 318/450 - Arnemannsveien 3 

 

16/3086 25.05.2016 DS  212/16 R/TEK/BERLE GNR 86/134 

Ronny Eliassen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/134 - Kortveien 8 

 

16/3143 26.05.2016 DS  213/16 R/TEK/HALA GNR 92/163 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 92/163 - Flyplassveien 22-26 

 

16/1665 30.05.2016 DS  214/16 R/TEK/AEMYH GNR 50/42 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/42 - Vårveien 3 

 

16/3103 30.05.2016 DS  215/16 R/TEK/HALA GNR 18/96 

  

Oppføring av bolig Gnr/bnr 18/96 - Småbråtan 

 

16/3291 31.05.2016 DS  217/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/15 



Ivar Kristoffer Ek  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/15 - Vikerfjell 

 

16/3170 31.05.2016 DS  218/16 R/TEK/BERLE GNR 254/24 

Mariusz Kowalski  

Dispensasjon Gnr/bnr 254/24 - Skjærdalen 51 

 

16/2883 31.05.2016 DS  219/16 R/TEK/HALA GNR 308/8 

  

Skogshusvære Gnr/bnr 308/8 - Hedalsveien 161 

 

16/3108 01.06.2016 DS  221/16 R/TEK/INGRIS GNR 60/12 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 60/12 - Kjellaveien 14 

 

16/3091 01.06.2016 DS  222/16 R/TEK/AEMYH GNR 89/250 

Dag Sandstå  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/250 - Almemoen 47 

 

16/1772 02.06.2016 DS  223/16 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 91/3 - Austjord 

 

16/3293 02.06.2016 DS  225/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/176 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/176 - Vikerfjell 

 

14/407 03.06.2016 DS  226/16 R/TEK/HALA GNR 318/496 

  

Kirkegata 12 - Bygging av Hønefoss kirke Gnr 318/496 

 

16/3294 03.06.2016 DS  227/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/179 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/179 - Vikerfjell 

 

16/2717 03.06.2016 DS  228/16 R/TEK/INGRIS GNR 297/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 297/1/45 

 

16/3316 03.06.2016 DS  229/16 R/TEK/INGRIS GNR 297/100 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/100 - Vikerfjell 

 

16/3286 03.06.2016 DS  230/16 R/TEK/HALA GNR 39/205 

  

Bruksendring Gnr/bnr 39/205 , 39/206 - Gigstad vei 20 

 

16/3434 06.06.2016 DS  231/16 R/TEK/INGRIS GNR 149/15 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 149/15 - Strømsoddveien 235 



 

16/3308 06.06.2016 DS  233/16 R/TEK/HALA GNR 86/432 

  

Rammetilllatelse for søknad om bruksendring Gnr/bnr 86/432 - Slettåkerveien 

10A 

 

16/3462 07.06.2016 DS  236/16 R/TEK/NILILY GNR 316/127 

  

Oppføring av garasjer Gnr/bnr 316/127 - Nansenveien 14 

 

16/3482 07.06.2016 DS  237/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/91 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/91 

 

16/3493 07.06.2016 DS  238/16 R/TEK/INGRIS GNR 144/54 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/54 - Nordliveien 203 

 

16/3488 08.06.2016 DS  239/16 R/TEK/NILILY GNR 56/152 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 56/152 - Fjellveien 5 

 

15/10251 08.06.2016 DS  240/16 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av fabrikk Gnr/bnr 92/1 92/17 og 9/17 - Vågårdsveien 98 og 

Hensmoveien 113 og 101 

 

16/3315 08.06.2016 DS  241/16 R/TEK/AEMYH GNR 103/304 

Kristian Wangen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 103/304 Hemskogveien 17 

 

16/62 09.06.2016 DS  243/16 R/TEK/HALA GNR 86/343 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/343,342,446,536,305 - Hønengaten 73 

 

16/3559 10.06.2016 DS  244/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/156 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/156 

 

15/7944 13.06.2016 DS  245/16 R/TEK/HALA GNR 132/213 

  

Oppgradering av bygning, tilbygg Gnr/bnr 132/213 - Loveien 47 B 

 

16/3435 13.06.2016 DS  247/16 R/TEK/HALA GNR 317/168 

  

Riving Gnr/bnr 317/168 - Hønengaten 18-20 
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Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Ringerike kommune
pb 123
3502 HØNEFOSS

Dokid:
1 60491 08
(14t3707-26)
Vedtak i klagesak

Juridisk avdeling

Tordenskiolds gate 12
Postboks 81 1 I Dep, 0032 OSLO
ïelefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen. no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2015121239-3 FM-J
Saksbehandler: Maria Giessing Kallevik
Rødde
Direktetelefon: 22 00 35 78

Dato: 03.05.2016

Vedtaki klagesak- Ringerike kommune - Åsaveien652 - Gnr 28 bnr.8 -
oppfylling i strandsonen

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets oppnevnelse av Fylkesmannen i Oslo
og Akershus som settefylkesmaîîz8. oktober 2015. Fylkesmannen beklager den lange

saksb ehandlingstiden.

Saken gjelder søknad datert 9. desember 2014 om dispensasjon fra kommuneplanen for
Ringerike kommune for oppfylling i strandsonen på eiendom gnr. 28 bnr. 8.

Fylkesmannen i Buskerud ga uttalelse til søknaden den 13. januar 2015, hvor Fylkesmannen
stilte seg svært negativ til tiltaket. Vi siterer følgende fra uttalelsen:

<I plan- og bygningsloven $ I-8 er detfast-tatt at det i 1)}-metersbeltet langs vassdrag skal tas

særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Det går
videre.fram av $ I9-2 øt statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved

vurderingen av om det skal gis dispensasjonfra plan. Steinsfiorden omfattes av rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag. Det skal legges særlig vekt på å unngå inngrep som

reduserer verdienþr blant annet landskapsbilde, nøturvern, friluftsliv, vilt ogfisk. St. meld. nr.

26 (2006-2007) Regieringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand inneholder arealpolitiske

þringer for vassdragsþrvaltning. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

fastsetter at det skal tcts særlige hensyn til allmenne interesser langs vassdrag.

Landskøpshensyn skal også vektlegges i tråd med nasjonaleføringer.

Det er igangsatt arbeid med en kommunedelplanþr Steinsfiorden med sikte på å ívareta

naturverdiene og gi.føringer for bruk og vern av området i et langsiktig perspektiv.

Fy lkesmannens vurdering :

Fylkesmannen viser til at det er lcnyttet sterke allmenne natur-, landskaps- ogfriluftsinteresser
til Steinsfiorden. Naturlige strandsoner med kantvegetasjon utgjør en viktig del av

vassdragsnaturen og vassdragslandskapet. Utfyllingen har et betydelig omfang. Den griper inn i
den naturlige strandsonen og endrer forhold lcnyttet til naturmiljø og vassdragslandskap. De

negative virlcningene er størstfor områdene nær vannet og areølene mot sør.
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Langs fyllingen er det kort avstand til vannområder som inngår i þrslaget til Verneplan for
Tyrifiorden etter naturmangþldloven. Områdene utgjør svært viktige nærings- og
rastelokaliteter for fugler om våren og sommeren, og også en del om høsten. Takrørskogen er
viktig som hekkelokalitet for ulike fugler, og er viktig "for fusl under høsttrekket. Verneþrslaget
ligger til avgjørelse i Klima- og miljødepartementet. Våtmarl<sområdene i Nordre Tyrifiorden er
innlemmet i Ramsarkonvensjonen, som omfatter områder med internasjonal verdi.

Oppfylling og etablering av gressplen gir en økt grad av privatiseríng í strandsonen. Vi anser
at dette er en uheldig utvikling.

Utfra prinsippet om likebehandling, mener Fylkesmannen at en tillatelse vil gjøre det vanskelig

for kommunen å avslå tilsvarende saker iframtiden, selv om hver sak skal behandles individuelt.
Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som tíl sammen vil virke negativt
på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta. Vi viser i denne forbindelse
blant annet til S I0 i naturmangþldloven som omhandler samlet virlcning. Formålet er å

hindre gradvis forvitring eller nedbygging av løndskap, økosystemer, naturtyper og arter ved å

se summen av tidligere, nåværende og framtídig påvirlcning.

Fylkesmannen mener at fyllingen er i strid med nasjonale føringer þr þrvaltning av
vassdragsnære områder og vernede vassdrag. Vi mener også at tiltaket fører til at
kommuneplanens byggeþrbud langs Steinsfiorden blir vesentlig tilsidesatt. Videre vil vi stille
spørsmål yed om det aktuelle tiltaket har fordeler þr allmenne interesser som veier klart tyngre
enn de ulempene som en dispensasjon vil innebære for de offentlige hensyn som byggeforbudet
skal ivareta. Kommunen må også nøye vurdere hvilke signaler en eventuell dispensasjon vil
kunne gi med tanke på ulovlige tiltak i strandsonen.v

Ringerike kommune avslo søknaden i vedtak datert 13. april 2015

<Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltning víser til sølcnad om dispensasjon,

fy llccsmanncns uttalcls c o g til r ådmanncns s aksframlcgg ;

I. Hovedkomiteen for miljø- og areal forvaltning vurderer at hensynet bak
byggeþrbudet i kommuneplanbestemmelsen$5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis

derþr íkke dispensasjonfra kommuneplanbestemmelsene $2.1 og $ 5. Ulempene

ved å innvilge dispensasjon anses å være støne ennfordelene.
2. Søl¡naden om díspensasjonfra kommuneplanbestemmelsen$ 2.Iog $ 5, og
sølcnaden om godkjenning av utført oppfulling i strandsonen avslås.

3, Fyllingen måfiernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i sakenforelígger
4. Videre behandling av saken delegeres videre til rådmannen
5. Se orientering om klageadgang>

Fra Rådmannens vurdering forut for vedtaket siteres følgende:

<Fylkesmannenfraråder i denne saken kommunen i å godkjenne denne dispensasjonen.

Rådmannen vurderer det slik at fulkesmannens uttalelse bør tas til ettenetning i sterk grad,
særligþrdi tiltaket er í kort avstand til området som inngår íþrslag til verneplanfor
Steinsfiorden. Steinsfiorden omfattes da av ril<spolitiske retningslinjer for vernede vassdrøg,

og det skal i følge fylkesmannen legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer
verdienþr blant annet landskapsbilde, naturyern, friluftsliv, vilt ogfisk. Rådmannen
vurderer det slik at tiltaket kan medføre negativ presedensvirlcníngþr områder langs
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S t einsfi o rden v ed fr amti dig e v e dt ak.

Vurdering etter naturmanqfoldloven :

Gener elt om v annkanten i -fers kv ann
I området der vann og land støter på hverandre er det svært varierteþrhold når det kommer
til fuktighet og tilgang på lys og næring. Dette skaper et habitat som er fullt av nisjer þr
þrskjellige dyr- og plantearter. Også í områder som regelmessig blir oversvømmet, kan man
pgo av de varierende klimatiskeþrholdenefinne et mylder av arter. Spesielt gjelder dette

som leveområder for mange þrskjellige og store mengder innsekter. Disse gir i sin tur
livsgrunnlaget þr mange fugler. I kombinasjon med vegetasjon slik som talcrør- og/eller
starrbelter er dette kvalitativt viktige spise-, skjule- og reirområder for vann- og småfugL

Konkret om lokaliteten på eiendommen

Hele Steinsfiorden inngår i nordre Tyrífiorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik
kulturlandskapssjø og som en svært viktig naturtype med nøsjonal verdi. Området som den

aktuelle eíendommen inngår i, er i tillegg registrert som en viktig naturtype med regional
verdi. Området heter Sandvikø og består av et antall mindre viker, der særlig takrørsbeltet ut
mot åpent vann gis stor verdi for fu7l. Spesielt nevnes det at området er overnattingssted for
låvesvaler. Området er også kartlagt som beite- og hekkeområde for våtmarksfugl i tillegg til
lokalitet for amfibier (vekselvarme virveldyr som står på overgangen fra liv i vann til liv på
land). På grunn av síne mange biologiske verdíer inngår vannspeilet og vannkanten i
Sandvíka i Fylkesmønnensforslag til Verneplanfor Tyrifiorden. Området erþreslått som

del av Steinsfiordens biotopverneområde. I formålet til verneþrslcriften spesifiseres det at
yernet omfatter grunne, næringsrike vannarealer og sumpmarken

Tiltakets innvirl¡ning på naturmansfoldet os områdets biolosiske verdi
Gjennomføring av tiltaket har þrt til at biologiske verdier har gått tapt. Tiltaket er
gjennomført uten dokumentasjon og kontroll over telçtikker og metoder, det er
sannsynligvis ikke tatt hensyn til sårbare arter i anleggsperioden og viktig habitat for mange

arter har blitt ødelagt. Økosystemet i Steinsfrorden er sårbert i utgangspunktet og skulle ikke

ha vært utsattfor dette tiltaket, som har økt den samlede belastningen på vannþrekomsten.

Planlaqtbruk av det opp-(vlte område:
Bruk som innmqrl<sbeite helt ned til vannkanten vilþre til at verdiene som vannkanten

høddefør tiltaket ble gjennomført ikke víl kunne utvikle seg igjen. Dyrs tilgang til
vannkanten kan øke tílførsel av næringsstoffer til Steinsfrorden gjennom utvasking qv

gjødsel.

Er det hensiktsmessiq å prøve å qienopprette opprinnelig tilstand?
En fierning av mqssene vil sannsynligttis ikke føre til en umiddelbar tilbakeþring av

biologiske verdier. Men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet

overtid vil kunne regenerere seg, og det vil sannsynligvís ikke være nødvendig å

gjennomføre flere målrettede tiltakfor å prøve å tilbakeføre området. Det anses som

hensiktsmessig å prøve å renaturalisere området.

Konklusjon
Rådmannen mener at tiltaket har ført til flere konsekvenser for det biologiske mangþldet i

>a?
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området. Videre mener rådmannen at enfierning av tiltaket kanføre til en regenering av

økosystemet i området over tid. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket ikke vil føre til
betydelig privatisering av denne delen av tomten, men at det i denne saken bør vektlegges

hvilke naturverdier tiltaket har hatt konsekvenser for. Rådmannen anser at en godkjenning av

tiltaket kan medføre negativ presedensvirlcningfor områder langs Steinsfiorden, og at

fylkesmannens uttalelse bør vektlegges sterkt. Hensynet bakformålet til reguleringsbestemmelsen

$5, områder langs vann-og vassdrag, vurderes å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis

dispensøsjon. Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå sølcnaden ,men har og såþreslått 2

alternative vedtak.>

Vedtaket ble pfülaget av tiltakshaver Christina Ege i brev datert 31. mai 2015. Det anføres blant
annet at det ikke er fylt opp over siv, at det ikke blir privatiserende da det er innmark det her er

snakk om, vem skal ikke utelukke bærekraftig bruk m.m. Fylkesmannen viser til klagen.

Ringerike kommune tok ikke klagen til følge og oversendte saken til Fylkesmannen Buskerud

21 . septemb er 2015 . Under henvisning til klagers anførsel om at Fylkesmannen har gitt sin

negative uttalelse på feil grunnlag erklærte Fylkesmannen i Buskerud seg inhabil til å behandle

klagesaken.

Etter Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 1. juli 1986 (videreført for ny lov i
Rundskriv T-2109), skal klagesaken avgjøres av Fylkesmannen.

Fylkesmannen ser slik på saken

Ringerike kommune var päbefaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august2}I4,
etter en bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk omitologisk forening), Viggo Ree. Under
befaringen observerte kommunen at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten
nødvendig tillatelse fra bygningsrnyndighetene. Ringerike kommune mottok søknad om tiltaket i
etterkant. Fyllingen er i følge eier utført med intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes
til beitemark.

Eiendommen ligger ved strandsonen i Ä,sa.

Det er opplyst av tiltakshaver at det fylt ut ca. 15-20 tonn reine masser. Det fremgår av

kommunens oversendelse av klagesaken at ansvarlig søker ikke har gjort beregninger på dette.

Det fremgår videre at kommunen stiller seg tvilende til omfanget at utfyllingen på bakgrunn av

høyde og lengden på området som er utfylt og at det på denne bakgrunn fremstår som fyllingen i
realiteten er større cnn dct som cr oppgitt av søker.

Ringerike kommune har vurdert at tiltaket er betinget av dispensasjon fra kommuneplanens $ 5

Kommuneplanen $ 5 lyder:

<I områder avsatt til landbrul<s-, natur- ogfriluftsområder, er det i en sone på 100 mfra
vassdrag, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittligflomvannstand, þrbudt å iverl<sette

nye bygge- og anleggstiltak ihh til pbl. $$ 81(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller
transportable bygninger, konstrul<sjoner eller anlegg), 86a(Mindre tiltak på bebygd eiendom) og
93(Tiltak som krever søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak og driftsveier lcnyttet

til landbruk.)

DO
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Tiltaket/masseoppfyllingen ff altutført. Det er et klart prinsipp i bygningsretten at søknad i
ettertid for et tiltak som er utført ulovlig skal behandles som om tiltaket ikke ennå er
gjennomført. Dette innebærer for det første at tiltakshaver verken skal straffes for å fremme
søknaden for sent, ved å undergi den en streng behandling, eller at tiltaket lettere skal godkjennes
som følge at det allerede er oppført. Det er videre reglene på vedtakstidspunktet som skal legges

til grunn, ikke utførelsestidspunktet.

Plan- og bygningsloven $ 19-2 annet og fierde ledd lyder:

<Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens þrmålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg måfordelene ved å gi
dispensasjon yære klart størue enn ulempene etter en samlet vurdering [... J l

<[... JVed vurderingen øv om det skal gis dispensasjonfra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer ogþrbudet i $ I-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet
har uttalt seg negativt om dispensasjonssølcnaden[...] >

Fylkesmannen vil bemerke at hvorvidt det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil være

avhengig av
- om hensynene bak bestemmelsen som det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet

wrdering.

Fylkesmannen bemerker således at dispensasjonsbestemmelsen innehar enhøy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at <<fordelene ved å g:i dispensasjon

må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.>

Fra Ot.prp, nr,32 (2007-2008) fremgår det følgende om fierde ledd

<Fjerde ledd første punktum presiserer at statlige og regionale rammer og mål skal legges til
grunnfor vurderingen og interesseaweíningen i saker som gjelder dispensasjonfra planer ogfra

forbudet i $ 1-8. Det er et hovedprinsipp i loven qt kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må

ligge innenfor statlige og regionale rammer og må[ og det gjelder også dispensasjonssaker. Der
det þreligger statlige og regionale rømmer og mål for arealpolitikken, skal disse legges til grunn

þr dispensasjonsvurderingen i den enkelte sak.s>

Videre fremgår det at:

<Kommunen bør etter andre punktum ikke gi dispensasjon i strid med uttølelse fra statlig eller
regional myndighet. Detforutsettes at en <negativ uttalelse> i denne sammenhengenþr det

første gir klart uttrykkfor at myndigheten motsetter seg díspensasjonen. Videre bør det henvises

til det mandat myndigheten er gitt og de statlige føringene som myndigheten er ansvarlig for å

følge opp i forhold til tiltaket eller området, og angis hvilke konlcrete þrhold i sølcnaden som

strider mot disse. Det vises til merlcnadene til S 5-4 om grunnlagetþr innsigelse.

Klager har som nevnt i hovedsak anført:
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Kommunen har lagt feil fakfum til grunn, da det er fylt over gress og ikke siv, og at

avslaget på dispensasjon da er gitt på feil grunnlag.

Tiltaket innebærer ikke privatisering, da området skal brukes til beiteområde.
Fylkesmannen i Buskerud sin uttalelse er feilaktig.
Eiendommen har lange tradisjoner med dyrehold, og vem av områder skal ikke hindre

bærekraftig bruk.

1 . Om hens¡mene bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt

Hensynene bak forbudet gitt i kommuneplanbestemmelsen er slik vi ser det de hensyn som

strandsonevernet skal ivareta, jf. hensynene som fremgår av plan- og bygningsloven $ 1-8 første
ledd:

<I 1 O0-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser>>

Om disse henslmene blir tilsidesatt i vesentlig grad, må derfor vurderes konkret i hvert enkelt
tilfelle.

I denne saken mener fylkesmannen i Oslo og Akershus at særlig natur- og kulturmiljø og

landskapshens)m blir foninget ved tiltaket.

Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg negativt til tiltaket, noe kommunen har vektlagt. Vi kan

riktignok ikke stille oss bak alle momenter fylkesmannen i Buskerud tar opp.

Vi kan ikke se at retningslinjer som gjelder vemede vassdrag må trekkes inn i vurderingen av

denne dispensasjonssøknaden. Slik saken er opplyst for oss så er ikke det området som

massefyllingen er ufført på vernet. Videre kan vi heller ikke slutte oss til at oppfyllingen gir en

økt grad av privatiseringen, da tiltaket er gjort på innmark. Kommunen har dog ikke lagt vekt på

dette.

Videre kan vi ikke se relevansen av uttalelsen fra fylkesmannen i Buskerud om at tiltaket fører tll
at kommuneplanens byggeforbud langs Steinsfiorden blir vesentlig tilsidesatt. Det er åpenbart at

et byggeforbud blir tilsidesatt dersom det bygges. Det er hensynene bak byggeforbudet som skal
vurderes om blir tilsidesatt.

Men vi er enig at utfyllingen har et betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige
strandsonen og endrer forhold knyttet til natunliljø og vassdragslandskap. Vi legger også til
grunn kommunens vurdering av fyllingens påvirkning på naturmangfoldet og biologiske verdier i
vannkanten. Vi viser til kommunens vurderinger for dette.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er av den oppfatning at Ringerike kommune har foretatt en

tilstrekkelig konlret vurdering av hvordan forbudet får betydning for denne eiendommen ved den

ønskede utfyllingen og er etter dette enig med kommunen i at hensynene bak bestemmelsen i
kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt ved omsøkte tiltak.

Ettersom vilkårene i plan- og bygningsloven $ 19-2 er kumulative er det ikke nødvendig å ta

stilling til hvilke fordeler tiltaket vil innebære for gårdsbruket.

Søknaden må derfor avslås. Klagen har ikke ført frem.
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Status er da at det foreligger et ulovlig forhold som kommunen må følge opp, jf. pbl. kapittel 32.

Punkt tre i vedtaket: <Fyllingen måfiernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken

foreligger> kan oppfattes som et pålegg om retting etter pbl. $ 32-3. Et slikt pålegg forutsetter
dog at det har blitt gitt et forhåndsvarsel, jf. 5 32-2.

Fylkesmannen har i sakens anledning vært i telefonisk kontakt med Arne Hellum, avdelingsleder
for byggesak i Ringerike kommune. Han uttalte at punkt tre kun er ment å ha den betydning at

dersom fyllingen ikke fiemes tre måneder etter endelig vedtak foreligger, vil
ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 iverksettes. Fylkesmannen legger denne forståelse til
grunn. Punkt tre er derfor ikke et vedtak om pålegg om ulovlighetsoppfølging, og således ikke et

forhold vi har tatt et standpunkt til i denne klagesaksbehandlingen.

Slutning

Kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig.

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.

Med hilsen

Jørn-Tomas Einstabland
seniorrådgiver Maria Giessing Kallevik Rødde

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkj ent.

Kopi til:

Christina Ege, Åsaveien 652,3512 Hønefoss

Frydenlund og Høyer AS, PB. 3070, 3501 Hønefoss

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604 3007 Drammen
KMD, P ostmottak@kmd. dep.no
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/1887 20.05.2016 DS BYG 201/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 282/113 

Stefan Nilsson  

Nytt bygg - Bolig Gnr/bnr 282/113 - Ringmoveien 14 

 

16/2911 23.05.2016 DS BYG 205/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 132/28 

  

Riving - Nytt tilbygg Gnr/bnr 132/28 - loveien 18 

 

16/2797 24.05.2016 DS BYG 207/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 317/314 

  

Bruksendring Gnr/bnr 317/314 - Nordre torv 4 

 

16/2858 25.05.2016 DS BYG 211/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 300/5 

  

Bolig Gnr/bnr 300/5 

 

16/3004 30.05.2016 DS BYG 216/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 278/134 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 278/134 - Løkkemokroken 14 

 

16/3028 31.05.2016 DS BYG 220/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 271/344 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 271/344 

 

16/3177 02.06.2016 DS BYG 224/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 76/48 

  

Gårdsverksted med garasje Gnr/bnr 76/48 - Avstikkeren 92 

 

16/3309 06.06.2016 DS BYG 232/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 37/53 

  

Bygging av tilbygg til enebolig Gnr/bnr 37/53 - Nedre Dahls vei 4 

 



16/3201 07.06.2016 DS BYG 234/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 49/169 

  

Garasje og lager Gnr/bnr49/169 - Vestliveien 13 

 

16/1993 20.05.2016 DS  200/16 R/TEK/HALA GNR 318/92 

  

Rammetillatelse for tilbygg og ombygging Gnr/bnr 318/92 - Storgaten 26 

 

16/3039 23.05.2016 DS  203/16 R/TEK/BERLE GNR 46/26 

Geir Morten Jensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 46/26 - Østmoveien 8 A 

 

16/3008 23.05.2016 DS  204/16 R/TEK/INGRIS GNR 52/7 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 52/7 - Vestre Ådal 31 

 

16/3101 23.05.2016 DS  206/16 R/TEK/INGRIS GNR 177/20 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 177/20 - Strømsoddveien 353 

 

15/6431 24.05.2016 DS  208/16 R/TEK/HEIDSKAG GNR 131/3 

  

Utvidelse av driftsbygning Gnr/bnr 131/3 - Knestanggata 19 og 21 

 

16/3162 25.05.2016 DS  209/16 R/TEK/BERLE GNR 89/256 

Per Braxenholm  

Åpen terrasse Gnr/bnr 89/256 - Almemoen 33 

 

15/1676 25.05.2016 DS  210/16 R/TEK/HALA GNR 318/450 

  

Rammetillatelse for rehabilitering Gnr/bnr 318/450 - Arnemannsveien 3 

 

16/3086 25.05.2016 DS  212/16 R/TEK/BERLE GNR 86/134 

Ronny Eliassen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/134 - Kortveien 8 

 

16/3143 26.05.2016 DS  213/16 R/TEK/HALA GNR 92/163 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 92/163 - Flyplassveien 22-26 

 

16/1665 30.05.2016 DS  214/16 R/TEK/AEMYH GNR 50/42 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/42 - Vårveien 3 

 

16/3103 30.05.2016 DS  215/16 R/TEK/HALA GNR 18/96 

  

Oppføring av bolig Gnr/bnr 18/96 - Småbråtan 

 

16/3291 31.05.2016 DS  217/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/15 



Ivar Kristoffer Ek  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/15 - Vikerfjell 

 

16/3170 31.05.2016 DS  218/16 R/TEK/BERLE GNR 254/24 

Mariusz Kowalski  

Dispensasjon Gnr/bnr 254/24 - Skjærdalen 51 

 

16/2883 31.05.2016 DS  219/16 R/TEK/HALA GNR 308/8 

  

Skogshusvære Gnr/bnr 308/8 - Hedalsveien 161 

 

16/3108 01.06.2016 DS  221/16 R/TEK/INGRIS GNR 60/12 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 60/12 - Kjellaveien 14 

 

16/3091 01.06.2016 DS  222/16 R/TEK/AEMYH GNR 89/250 

Dag Sandstå  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/250 - Almemoen 47 

 

16/1772 02.06.2016 DS  223/16 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 91/3 - Austjord 

 

16/3293 02.06.2016 DS  225/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/176 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/176 - Vikerfjell 

 

14/407 03.06.2016 DS  226/16 R/TEK/HALA GNR 318/496 

  

Kirkegata 12 - Bygging av Hønefoss kirke Gnr 318/496 

 

16/3294 03.06.2016 DS  227/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/179 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/179 - Vikerfjell 

 

16/2717 03.06.2016 DS  228/16 R/TEK/INGRIS GNR 297/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 297/1/45 

 

16/3316 03.06.2016 DS  229/16 R/TEK/INGRIS GNR 297/100 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/100 - Vikerfjell 

 

16/3286 03.06.2016 DS  230/16 R/TEK/HALA GNR 39/205 

  

Bruksendring Gnr/bnr 39/205 , 39/206 - Gigstad vei 20 

 

16/3434 06.06.2016 DS  231/16 R/TEK/INGRIS GNR 149/15 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 149/15 - Strømsoddveien 235 



 

16/3308 06.06.2016 DS  233/16 R/TEK/HALA GNR 86/432 

  

Rammetilllatelse for søknad om bruksendring Gnr/bnr 86/432 - Slettåkerveien 

10A 

 

16/3462 07.06.2016 DS  236/16 R/TEK/NILILY GNR 316/127 

  

Oppføring av garasjer Gnr/bnr 316/127 - Nansenveien 14 

 

16/3482 07.06.2016 DS  237/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/91 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/91 

 

16/3493 07.06.2016 DS  238/16 R/TEK/INGRIS GNR 144/54 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/54 - Nordliveien 203 

 

16/3488 08.06.2016 DS  239/16 R/TEK/NILILY GNR 56/152 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 56/152 - Fjellveien 5 

 

15/10251 08.06.2016 DS  240/16 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av fabrikk Gnr/bnr 92/1 92/17 og 9/17 - Vågårdsveien 98 og 

Hensmoveien 113 og 101 

 

16/3315 08.06.2016 DS  241/16 R/TEK/AEMYH GNR 103/304 

Kristian Wangen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 103/304 Hemskogveien 17 

 

16/62 09.06.2016 DS  243/16 R/TEK/HALA GNR 86/343 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/343,342,446,536,305 - Hønengaten 73 

 

16/3559 10.06.2016 DS  244/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/156 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/156 

 

15/7944 13.06.2016 DS  245/16 R/TEK/HALA GNR 132/213 

  

Oppgradering av bygning, tilbygg Gnr/bnr 132/213 - Loveien 47 B 

 

16/3435 13.06.2016 DS  247/16 R/TEK/HALA GNR 317/168 

  

Riving Gnr/bnr 317/168 - Hønengaten 18-20 
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Vedtaki klagesak- Ringerike kommune - Åsaveien652 - Gnr 28 bnr.8 -
oppfylling i strandsonen

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets oppnevnelse av Fylkesmannen i Oslo
og Akershus som settefylkesmaîîz8. oktober 2015. Fylkesmannen beklager den lange

saksb ehandlingstiden.

Saken gjelder søknad datert 9. desember 2014 om dispensasjon fra kommuneplanen for
Ringerike kommune for oppfylling i strandsonen på eiendom gnr. 28 bnr. 8.

Fylkesmannen i Buskerud ga uttalelse til søknaden den 13. januar 2015, hvor Fylkesmannen
stilte seg svært negativ til tiltaket. Vi siterer følgende fra uttalelsen:

<I plan- og bygningsloven $ I-8 er detfast-tatt at det i 1)}-metersbeltet langs vassdrag skal tas

særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Det går
videre.fram av $ I9-2 øt statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved

vurderingen av om det skal gis dispensasjonfra plan. Steinsfiorden omfattes av rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag. Det skal legges særlig vekt på å unngå inngrep som

reduserer verdienþr blant annet landskapsbilde, nøturvern, friluftsliv, vilt ogfisk. St. meld. nr.

26 (2006-2007) Regieringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand inneholder arealpolitiske

þringer for vassdragsþrvaltning. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

fastsetter at det skal tcts særlige hensyn til allmenne interesser langs vassdrag.

Landskøpshensyn skal også vektlegges i tråd med nasjonaleføringer.

Det er igangsatt arbeid med en kommunedelplanþr Steinsfiorden med sikte på å ívareta

naturverdiene og gi.føringer for bruk og vern av området i et langsiktig perspektiv.

Fy lkesmannens vurdering :

Fylkesmannen viser til at det er lcnyttet sterke allmenne natur-, landskaps- ogfriluftsinteresser
til Steinsfiorden. Naturlige strandsoner med kantvegetasjon utgjør en viktig del av

vassdragsnaturen og vassdragslandskapet. Utfyllingen har et betydelig omfang. Den griper inn i
den naturlige strandsonen og endrer forhold lcnyttet til naturmiljø og vassdragslandskap. De

negative virlcningene er størstfor områdene nær vannet og areølene mot sør.
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Langs fyllingen er det kort avstand til vannområder som inngår i þrslaget til Verneplan for
Tyrifiorden etter naturmangþldloven. Områdene utgjør svært viktige nærings- og
rastelokaliteter for fugler om våren og sommeren, og også en del om høsten. Takrørskogen er
viktig som hekkelokalitet for ulike fugler, og er viktig "for fusl under høsttrekket. Verneþrslaget
ligger til avgjørelse i Klima- og miljødepartementet. Våtmarl<sområdene i Nordre Tyrifiorden er
innlemmet i Ramsarkonvensjonen, som omfatter områder med internasjonal verdi.

Oppfylling og etablering av gressplen gir en økt grad av privatiseríng í strandsonen. Vi anser
at dette er en uheldig utvikling.

Utfra prinsippet om likebehandling, mener Fylkesmannen at en tillatelse vil gjøre det vanskelig

for kommunen å avslå tilsvarende saker iframtiden, selv om hver sak skal behandles individuelt.
Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som tíl sammen vil virke negativt
på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta. Vi viser i denne forbindelse
blant annet til S I0 i naturmangþldloven som omhandler samlet virlcning. Formålet er å

hindre gradvis forvitring eller nedbygging av løndskap, økosystemer, naturtyper og arter ved å

se summen av tidligere, nåværende og framtídig påvirlcning.

Fylkesmannen mener at fyllingen er i strid med nasjonale føringer þr þrvaltning av
vassdragsnære områder og vernede vassdrag. Vi mener også at tiltaket fører til at
kommuneplanens byggeþrbud langs Steinsfiorden blir vesentlig tilsidesatt. Videre vil vi stille
spørsmål yed om det aktuelle tiltaket har fordeler þr allmenne interesser som veier klart tyngre
enn de ulempene som en dispensasjon vil innebære for de offentlige hensyn som byggeforbudet
skal ivareta. Kommunen må også nøye vurdere hvilke signaler en eventuell dispensasjon vil
kunne gi med tanke på ulovlige tiltak i strandsonen.v

Ringerike kommune avslo søknaden i vedtak datert 13. april 2015

<Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltning víser til sølcnad om dispensasjon,

fy llccsmanncns uttalcls c o g til r ådmanncns s aksframlcgg ;

I. Hovedkomiteen for miljø- og areal forvaltning vurderer at hensynet bak
byggeþrbudet i kommuneplanbestemmelsen$5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis

derþr íkke dispensasjonfra kommuneplanbestemmelsene $2.1 og $ 5. Ulempene

ved å innvilge dispensasjon anses å være støne ennfordelene.
2. Søl¡naden om díspensasjonfra kommuneplanbestemmelsen$ 2.Iog $ 5, og
sølcnaden om godkjenning av utført oppfulling i strandsonen avslås.

3, Fyllingen måfiernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i sakenforelígger
4. Videre behandling av saken delegeres videre til rådmannen
5. Se orientering om klageadgang>

Fra Rådmannens vurdering forut for vedtaket siteres følgende:

<Fylkesmannenfraråder i denne saken kommunen i å godkjenne denne dispensasjonen.

Rådmannen vurderer det slik at fulkesmannens uttalelse bør tas til ettenetning i sterk grad,
særligþrdi tiltaket er í kort avstand til området som inngår íþrslag til verneplanfor
Steinsfiorden. Steinsfiorden omfattes da av ril<spolitiske retningslinjer for vernede vassdrøg,

og det skal i følge fylkesmannen legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer
verdienþr blant annet landskapsbilde, naturyern, friluftsliv, vilt ogfisk. Rådmannen
vurderer det slik at tiltaket kan medføre negativ presedensvirlcníngþr områder langs
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S t einsfi o rden v ed fr amti dig e v e dt ak.

Vurdering etter naturmanqfoldloven :

Gener elt om v annkanten i -fers kv ann
I området der vann og land støter på hverandre er det svært varierteþrhold når det kommer
til fuktighet og tilgang på lys og næring. Dette skaper et habitat som er fullt av nisjer þr
þrskjellige dyr- og plantearter. Også í områder som regelmessig blir oversvømmet, kan man
pgo av de varierende klimatiskeþrholdenefinne et mylder av arter. Spesielt gjelder dette

som leveområder for mange þrskjellige og store mengder innsekter. Disse gir i sin tur
livsgrunnlaget þr mange fugler. I kombinasjon med vegetasjon slik som talcrør- og/eller
starrbelter er dette kvalitativt viktige spise-, skjule- og reirområder for vann- og småfugL

Konkret om lokaliteten på eiendommen

Hele Steinsfiorden inngår i nordre Tyrífiorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik
kulturlandskapssjø og som en svært viktig naturtype med nøsjonal verdi. Området som den

aktuelle eíendommen inngår i, er i tillegg registrert som en viktig naturtype med regional
verdi. Området heter Sandvikø og består av et antall mindre viker, der særlig takrørsbeltet ut
mot åpent vann gis stor verdi for fu7l. Spesielt nevnes det at området er overnattingssted for
låvesvaler. Området er også kartlagt som beite- og hekkeområde for våtmarksfugl i tillegg til
lokalitet for amfibier (vekselvarme virveldyr som står på overgangen fra liv i vann til liv på
land). På grunn av síne mange biologiske verdíer inngår vannspeilet og vannkanten i
Sandvíka i Fylkesmønnensforslag til Verneplanfor Tyrifiorden. Området erþreslått som

del av Steinsfiordens biotopverneområde. I formålet til verneþrslcriften spesifiseres det at
yernet omfatter grunne, næringsrike vannarealer og sumpmarken

Tiltakets innvirl¡ning på naturmansfoldet os områdets biolosiske verdi
Gjennomføring av tiltaket har þrt til at biologiske verdier har gått tapt. Tiltaket er
gjennomført uten dokumentasjon og kontroll over telçtikker og metoder, det er
sannsynligvis ikke tatt hensyn til sårbare arter i anleggsperioden og viktig habitat for mange

arter har blitt ødelagt. Økosystemet i Steinsfrorden er sårbert i utgangspunktet og skulle ikke

ha vært utsattfor dette tiltaket, som har økt den samlede belastningen på vannþrekomsten.

Planlaqtbruk av det opp-(vlte område:
Bruk som innmqrl<sbeite helt ned til vannkanten vilþre til at verdiene som vannkanten

høddefør tiltaket ble gjennomført ikke víl kunne utvikle seg igjen. Dyrs tilgang til
vannkanten kan øke tílførsel av næringsstoffer til Steinsfrorden gjennom utvasking qv

gjødsel.

Er det hensiktsmessiq å prøve å qienopprette opprinnelig tilstand?
En fierning av mqssene vil sannsynligttis ikke føre til en umiddelbar tilbakeþring av

biologiske verdier. Men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet

overtid vil kunne regenerere seg, og det vil sannsynligvís ikke være nødvendig å

gjennomføre flere målrettede tiltakfor å prøve å tilbakeføre området. Det anses som

hensiktsmessig å prøve å renaturalisere området.

Konklusjon
Rådmannen mener at tiltaket har ført til flere konsekvenser for det biologiske mangþldet i

>a?
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området. Videre mener rådmannen at enfierning av tiltaket kanføre til en regenering av

økosystemet i området over tid. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket ikke vil føre til
betydelig privatisering av denne delen av tomten, men at det i denne saken bør vektlegges

hvilke naturverdier tiltaket har hatt konsekvenser for. Rådmannen anser at en godkjenning av

tiltaket kan medføre negativ presedensvirlcningfor områder langs Steinsfiorden, og at

fylkesmannens uttalelse bør vektlegges sterkt. Hensynet bakformålet til reguleringsbestemmelsen

$5, områder langs vann-og vassdrag, vurderes å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis

dispensøsjon. Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå sølcnaden ,men har og såþreslått 2

alternative vedtak.>

Vedtaket ble pfülaget av tiltakshaver Christina Ege i brev datert 31. mai 2015. Det anføres blant
annet at det ikke er fylt opp over siv, at det ikke blir privatiserende da det er innmark det her er

snakk om, vem skal ikke utelukke bærekraftig bruk m.m. Fylkesmannen viser til klagen.

Ringerike kommune tok ikke klagen til følge og oversendte saken til Fylkesmannen Buskerud

21 . septemb er 2015 . Under henvisning til klagers anførsel om at Fylkesmannen har gitt sin

negative uttalelse på feil grunnlag erklærte Fylkesmannen i Buskerud seg inhabil til å behandle

klagesaken.

Etter Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 1. juli 1986 (videreført for ny lov i
Rundskriv T-2109), skal klagesaken avgjøres av Fylkesmannen.

Fylkesmannen ser slik på saken

Ringerike kommune var päbefaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august2}I4,
etter en bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk omitologisk forening), Viggo Ree. Under
befaringen observerte kommunen at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten
nødvendig tillatelse fra bygningsrnyndighetene. Ringerike kommune mottok søknad om tiltaket i
etterkant. Fyllingen er i følge eier utført med intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes
til beitemark.

Eiendommen ligger ved strandsonen i Ä,sa.

Det er opplyst av tiltakshaver at det fylt ut ca. 15-20 tonn reine masser. Det fremgår av

kommunens oversendelse av klagesaken at ansvarlig søker ikke har gjort beregninger på dette.

Det fremgår videre at kommunen stiller seg tvilende til omfanget at utfyllingen på bakgrunn av

høyde og lengden på området som er utfylt og at det på denne bakgrunn fremstår som fyllingen i
realiteten er større cnn dct som cr oppgitt av søker.

Ringerike kommune har vurdert at tiltaket er betinget av dispensasjon fra kommuneplanens $ 5

Kommuneplanen $ 5 lyder:

<I områder avsatt til landbrul<s-, natur- ogfriluftsområder, er det i en sone på 100 mfra
vassdrag, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittligflomvannstand, þrbudt å iverl<sette

nye bygge- og anleggstiltak ihh til pbl. $$ 81(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller
transportable bygninger, konstrul<sjoner eller anlegg), 86a(Mindre tiltak på bebygd eiendom) og
93(Tiltak som krever søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak og driftsveier lcnyttet

til landbruk.)

DO
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Tiltaket/masseoppfyllingen ff altutført. Det er et klart prinsipp i bygningsretten at søknad i
ettertid for et tiltak som er utført ulovlig skal behandles som om tiltaket ikke ennå er
gjennomført. Dette innebærer for det første at tiltakshaver verken skal straffes for å fremme
søknaden for sent, ved å undergi den en streng behandling, eller at tiltaket lettere skal godkjennes
som følge at det allerede er oppført. Det er videre reglene på vedtakstidspunktet som skal legges

til grunn, ikke utførelsestidspunktet.

Plan- og bygningsloven $ 19-2 annet og fierde ledd lyder:

<Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens þrmålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg måfordelene ved å gi
dispensasjon yære klart størue enn ulempene etter en samlet vurdering [... J l

<[... JVed vurderingen øv om det skal gis dispensasjonfra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer ogþrbudet i $ I-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet
har uttalt seg negativt om dispensasjonssølcnaden[...] >

Fylkesmannen vil bemerke at hvorvidt det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil være

avhengig av
- om hensynene bak bestemmelsen som det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet

wrdering.

Fylkesmannen bemerker således at dispensasjonsbestemmelsen innehar enhøy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at <<fordelene ved å g:i dispensasjon

må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.>

Fra Ot.prp, nr,32 (2007-2008) fremgår det følgende om fierde ledd

<Fjerde ledd første punktum presiserer at statlige og regionale rammer og mål skal legges til
grunnfor vurderingen og interesseaweíningen i saker som gjelder dispensasjonfra planer ogfra

forbudet i $ 1-8. Det er et hovedprinsipp i loven qt kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må

ligge innenfor statlige og regionale rammer og må[ og det gjelder også dispensasjonssaker. Der
det þreligger statlige og regionale rømmer og mål for arealpolitikken, skal disse legges til grunn

þr dispensasjonsvurderingen i den enkelte sak.s>

Videre fremgår det at:

<Kommunen bør etter andre punktum ikke gi dispensasjon i strid med uttølelse fra statlig eller
regional myndighet. Detforutsettes at en <negativ uttalelse> i denne sammenhengenþr det

første gir klart uttrykkfor at myndigheten motsetter seg díspensasjonen. Videre bør det henvises

til det mandat myndigheten er gitt og de statlige føringene som myndigheten er ansvarlig for å

følge opp i forhold til tiltaket eller området, og angis hvilke konlcrete þrhold i sølcnaden som

strider mot disse. Det vises til merlcnadene til S 5-4 om grunnlagetþr innsigelse.

Klager har som nevnt i hovedsak anført:
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Kommunen har lagt feil fakfum til grunn, da det er fylt over gress og ikke siv, og at

avslaget på dispensasjon da er gitt på feil grunnlag.

Tiltaket innebærer ikke privatisering, da området skal brukes til beiteområde.
Fylkesmannen i Buskerud sin uttalelse er feilaktig.
Eiendommen har lange tradisjoner med dyrehold, og vem av områder skal ikke hindre

bærekraftig bruk.

1 . Om hens¡mene bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt

Hensynene bak forbudet gitt i kommuneplanbestemmelsen er slik vi ser det de hensyn som

strandsonevernet skal ivareta, jf. hensynene som fremgår av plan- og bygningsloven $ 1-8 første
ledd:

<I 1 O0-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser>>

Om disse henslmene blir tilsidesatt i vesentlig grad, må derfor vurderes konkret i hvert enkelt
tilfelle.

I denne saken mener fylkesmannen i Oslo og Akershus at særlig natur- og kulturmiljø og

landskapshens)m blir foninget ved tiltaket.

Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg negativt til tiltaket, noe kommunen har vektlagt. Vi kan

riktignok ikke stille oss bak alle momenter fylkesmannen i Buskerud tar opp.

Vi kan ikke se at retningslinjer som gjelder vemede vassdrag må trekkes inn i vurderingen av

denne dispensasjonssøknaden. Slik saken er opplyst for oss så er ikke det området som

massefyllingen er ufført på vernet. Videre kan vi heller ikke slutte oss til at oppfyllingen gir en

økt grad av privatiseringen, da tiltaket er gjort på innmark. Kommunen har dog ikke lagt vekt på

dette.

Videre kan vi ikke se relevansen av uttalelsen fra fylkesmannen i Buskerud om at tiltaket fører tll
at kommuneplanens byggeforbud langs Steinsfiorden blir vesentlig tilsidesatt. Det er åpenbart at

et byggeforbud blir tilsidesatt dersom det bygges. Det er hensynene bak byggeforbudet som skal
vurderes om blir tilsidesatt.

Men vi er enig at utfyllingen har et betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige
strandsonen og endrer forhold knyttet til natunliljø og vassdragslandskap. Vi legger også til
grunn kommunens vurdering av fyllingens påvirkning på naturmangfoldet og biologiske verdier i
vannkanten. Vi viser til kommunens vurderinger for dette.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er av den oppfatning at Ringerike kommune har foretatt en

tilstrekkelig konlret vurdering av hvordan forbudet får betydning for denne eiendommen ved den

ønskede utfyllingen og er etter dette enig med kommunen i at hensynene bak bestemmelsen i
kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt ved omsøkte tiltak.

Ettersom vilkårene i plan- og bygningsloven $ 19-2 er kumulative er det ikke nødvendig å ta

stilling til hvilke fordeler tiltaket vil innebære for gårdsbruket.

Søknaden må derfor avslås. Klagen har ikke ført frem.

><
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Status er da at det foreligger et ulovlig forhold som kommunen må følge opp, jf. pbl. kapittel 32.

Punkt tre i vedtaket: <Fyllingen måfiernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken

foreligger> kan oppfattes som et pålegg om retting etter pbl. $ 32-3. Et slikt pålegg forutsetter
dog at det har blitt gitt et forhåndsvarsel, jf. 5 32-2.

Fylkesmannen har i sakens anledning vært i telefonisk kontakt med Arne Hellum, avdelingsleder
for byggesak i Ringerike kommune. Han uttalte at punkt tre kun er ment å ha den betydning at

dersom fyllingen ikke fiemes tre måneder etter endelig vedtak foreligger, vil
ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 iverksettes. Fylkesmannen legger denne forståelse til
grunn. Punkt tre er derfor ikke et vedtak om pålegg om ulovlighetsoppfølging, og således ikke et

forhold vi har tatt et standpunkt til i denne klagesaksbehandlingen.

Slutning

Kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig.

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.

Med hilsen

Jørn-Tomas Einstabland
seniorrådgiver Maria Giessing Kallevik Rødde

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkj ent.

Kopi til:

Christina Ege, Åsaveien 652,3512 Hønefoss

Frydenlund og Høyer AS, PB. 3070, 3501 Hønefoss

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604 3007 Drammen
KMD, P ostmottak@kmd. dep.no
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Arkivsaksnr.: 14/837-39   Arkiv: GNR 186/7  

 

KLAGE PÅ VEDTAK ETTER MARKALOVEN § 14 FRA 

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS – DAMMYRDALSVEIENS 

FORLENGELSE, 0605-010/13, G/B.NR. 18/13 OG 0612-186/7 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det av klagen 

fremkommer nye forhold som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres. 

2. Vedtak fattet 20.05.2015 (landbruksveiforskriften) og 23.04.2015 (markaloven) 

opprettholdes 

3. Klagen gis oppsettende virkning, jf. forvaltningslovens § 42, 1. ledd 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Parter i saken 

Søker:  Løvenskiold Vækerø AS, ved Rolf Hatlingshus 

Eiendom:  Gnr. 10/13 og 18/13 m.fl. 

Klagere:  Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Sørkedalens vel og  

Oslo og omegn Friluftsråd. 

 

 

Sammendrag 
Løvenskiold har søkt om bygging av landbruksvei i Dammyrdalen, Krokskogen. Det er 

snakk om 1 800 meter, hvor deler av traseen er eksisterende traktorvei. Tillatelse til bygging 

av landbruksvei ble gitt i mai 2015, men har blitt påklaget av flere. 

 

Saken har pågått over langt tid, noe som også skyldes kompliserte juridiske spørsmål. Nå 

har Fylkesmannen i Oslo og Akershus tolket lovforståelsen. Ringerike kommune velger å 

forholde seg til dette og legger derfor klagesaken frem til behandling.  



 

Rådmannen kan ikke se at det i klagene fremkommer forhold som tilsier at opprinnelig 

vedtak bør endres. Derfor anbefales det at vedtaket opprettholdes og saken oversendes 

Fylkesmannen i Buskerud (for behandling etter landbruksveiforskriften) og Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus (for behandling etter markaloven).  

 

 

Beskrivelse av saken 
Løvenskiold Vækerø AS søkte 4. juli 2013 om å anlegge en vei mellom Lommedalen og 

Sørkedalen, Dammyrdalsveiens forlengelse. Veien er ca. 1800 meter og ligger et stykke på 

opparbeidet traktorvei og slepe og noe nyanlegg. Anlegget ligger i kommunene Ringerike 

og Hole. Veien ligger i hele sin omsøkte lengde innenfor markagrensa. Veien skal bygges i 

veiklasse 3. Veien er å betrakte som en landbruksvei, da hovedformålet skal betjene 

skogbruket. Følgelig er søknaden behandlet etter landbruksveiforskriften. 

 

Fordeling av nytte er 70 % skogbruk og 30 % annet. Anlegget skal betjene et skogareal på 

1400 dekar, samt interntransport hos Løvenskiold Vækerø AS. Andre bruks- og 

transportinteresser i denne sammenheng er transport i næring, friluftsliv, vannforsyning, 

brann- og trafikksikkerhet. 

 

Søknad om bygging av landbruksveg vurderes etter forskrift om bygging av landbruksveg 

(landbruksvegforskriften). Kommunen fattet vedtak om tillatelse til bygging av veien, sist i 

brev datert 20.05.2015, og hvor det ble fattet følgende vedtak: 

 

  
Landbrukskontoret gir med hjemmel i forskrift av 20. desember 1996 om planlegging og 

godkjenning av veier for landbruksformål tillatelse til bygging av overnevnte vei i veiklasse 3 på 

følgende vilkår:  

a) Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fjell skal bare utføres i den grad det 

er nødvendig for å oppnå veiklasse 3, jfr. reglene i ”Normaler for landbruksveier med 

byggebeskrivelse” datert 20.06.1997. Det forutsettes at man under bygging tar 

nødvendige hensyn til miljø- og kulturminner og at friluftslivet tilgodeses i størst mulig 

grad.  

b) Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når skogsdrifter gjør 

det påkrevet og i samråd med Skiforeningen. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole 

skal gis adgang til brøyteplan for anlegget. Større skogsmaskiner skal ellers på 

vinterstid kjøres gjennom på ubrøytet vei.  

c) Bygging av veien kan først påbegynnes når klagefrist er utløpt og hvis vedtaket  

påklages, først når vedtak i klagesaken eventuelt stadfester tillatelsen, jfr. fvl § 42.  

 

 

 

Etter en henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte kommunen å behandle 

tiltaket etter Markalovens bestemmelser, og fattet derfor 23.04.2014 et vedtak også etter § 

14  

 

I medhold av Markalovens § 14 gis det tillatelse til å anlegge overnevnte vei. 

Tillatelsen gjelder i 3 år med krav om melding av anlegget til kommunen ved ferdigstilling.  

 

Dette vedtaket valgte kommunen å oppheve på et seinere tidspunkt etter at det var foretatt en 



juridisk gjennomgang av hvorvidt det var riktig å behandle til søknaden om bygging av 

landbruksvei etter Markaloven. Dette siden Markalovens § 5 sier at: «Forbudet i første ledd 

omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-3 annet ledd 

eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov.» 

 

Rådmannen falt ned på en konklusjon om at det ikke var nødvendig å godkjenne anlegget 

etter markaloven. Derfor ble vedtaket etter Markaloven opphevet etter forvaltningsloven § 

35, og det ble i brev 21.10.2014 fattet følgende vedtak: 

 
Etter at Landbrukskontoret har vurdert klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus fattes 

følgende vedtak:  

1. Landbrukskontorets vedtak datert 23.04.2014 etter Markaloven oppheves i sin helhet, jf. 

Forvaltningslovens § 35  

2. Klagen tas delvis til følge (pkt. 6 i klagen). Landbrukskontorets vedtak etter 

landbruksveiforskriftens datert 18.03.2014 opprettholdes i sin helhet. I tillegg settes 

følgende vilkår for tillatelsen, jf. Landbruksvegforskriftens § 3-3 og 3-4:  

a. Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fjell skal bare utføres i den 

grad det er nødvendig for å oppnå veiklasse 3.  

b. Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når 

skogsdrifter gjør det påkrevet eller i samråd med Skiforeningen. 

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole skal gis adgang til brøyteplan for 

anlegget. Større skogsmaskiner skal ellers på vinterstid kjøres gjennom på 

ubrøytet vei.  

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig behandling. 

 

Dette vedtaket om opphevelse av vårt tidligere vedtak ble påklaget av Naturvernforbundet i 

Oslo og Akershus m.fl. I brev av 24.02.2016 har Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommet 

til følgende slutning: 

 

Landbrukskontorets for Ringerike og Hole kommunes avgjørelse om å oppheve tillatelsen 

etter markaloven § 14 i punkt 1 i vedtak av 21. oktober 2014, oppheves, jf. forvaltningsloven 

§ 34 siste ledd. 

 

Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven $ 28 

 

Landbrukskontoret anmodes om å prioritere behandlingen av klagene på tillatelsen etter 

markaloven § 14 av 23. april 2014, og oversende saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

til endelig klagebehandling dersom tillatelsen opprettholdes. 

 

 

Sagt med andre ord, så ble kommunens eget opphevelsesvedtak annullert, og Ringerike 

kommune har blitt bedt om å ta klage på vedtak etter markaloven til behandling. Med 

bakgrunn i dette fremmer nå rådmannen klagen til politisk behandling, etter både 

landbruksveiforskriften og markaloven. Rådmannen velger å belyse klagene og dens innhold 

i samme sak, selv om den behandles etter ulike lovverk og av to ulike fylkesmennsembeter.  

 

 

 

Klagen og dens innhold 



 

Vedtakene etter landbruksveiforskriften og markaloven er påklaget av: 

- Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

- Sørkedalens vel 

- Oslo og omland friluftsråd 

 

Dette er organisasjoner som etter kommunens vurdering har rettslig klageinteresse etter 

forvaltningslovens § 28. Siden dette er en sak som har pågått siden 2013 har det etter hvert 

blitt mange skriv og ulike runder. Kommunen har derfor ikke tatt stilling til klagefrist, da det 

an tenkes at klage(r) kan være fremsatt etter klagefristens utløp. Kommunen velger å ta 

klagene til behandling, da vi mener at det er rimelig at klagenes innhold blir belyst og 

vurdert.  

 

Utsatt iverksetting av vedtak: Det er fra flere hold reist krav om oppsettende virkning. I 

denne saken, hvor det er snakk om terrenginngrep/anleggsarbeider vil iverksetting av tiltaket 

være uheldig før det foreligger et endelig vedtak i saken. Derfor finner vi at i dette tilfellet er 

aktuelt med utsatt iverksetting av vedtak, jf. forvaltningslovens § 42, 1. ledd. 

 

 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har kommet med klage på vedtaket 14.05.2014 

og 09.06.2016 (og også tidligere vedtak i en rekke skriv). De forholdene som omhandler 

forholdet til markaloven omtales ikke i den videre behandlingen da dette er oppklart i 

ettertid (ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus). 

 

I klagen fra 14.05.2014 fremkommer det som kanskje kan betraktes som klagen og dens 

innhold, og innsigelser som knytter seg til selve veiprosjektet. Naturvernforbundet hevder 

følgende i sin klage (hele klagen finnes vedlagt):  

 

- Ikke tilfredsstillende biologiske registeringer  

- Kommunens vedtak tilfredsstiller ikke kravene i naturmangfoldloven 

- Ulempene for naturopplevelsene er store og større enn nytteverdien av veianlegget 

- «Villmarksopplevelser» er høyt verdsatt av publikum 

- Markalovens § 1åpner for virksomhet som er bærekraftig i forhold til lovens formål, bl. a 

naturopplevelse 

- Vinterstid går en mye brukt skiløype gjennom terrenget 

- Ved godkjenning av slike anlegg må summen av inngrep vurderes, jfr. nml §10 

 

Hvert av punktene kommenteres enkeltvis. 

 

Punkt1. 

«Firmaet Løvenskiold-Vækerø har ikke tilfredsstillende biologiske registeringer …» 

Anlegget følger en opparbeidet traktorvei og siden ei traktorslepe. Videre går veien i 

hogstklasse 2 og 3, samt over ei lite omdannet myr, ikke trebesatt impediment. Under 

befaringen av traséen ble det vurdert til at det ikke finnes biologiske kvaliteter som krever 

nærmere undersøkelser. I ettertid er det utført miljøregisteringer langs den aktuelle traséen. 

Det ble heller ikke da gjort spesielle funn i veiens trasé eller areal som berøres direkte av 

tiltaket. Registeringene ble gjort den 18.08.2014, og vedlegges.  

Miljøverdier som ligger i veiens dekningsområde må hensynstas ved den enkelte skogsdrift 

selv, da dette anlegget i hovedsak er en adkomstvei. 



 

Punkt 2. 

«Kommunens vedtak tilfredsstiller ikke kravene i naturmangfoldloven § 7…» Kommunen 

mener behandlingen er tilfredsstillende. Anlegget, skogbilde og naturforhold er beskrevet, 

samt at andre brukere av traséen er vurdert. Det er, som sagt, gjort biologiske registreringer 

som bekrefter vurderingene som ble gjort under befaringen av traséen. Anvendt forskrift 

krever ikke at de biologiske forholdene i hele dekningsområdet skal kartlegges og 

eksisterende kultur- og miljøregisteringer skal legges til grunn. 

 

Punkt 3. 

«Ulempene for naturopplevelsene er store og større enn nytteverdien av veianlegget…»  

Området veien går gjennom er et område som det har vært drevet skogdrift i de seinere år. 

Med plantet skog i hogstklasse 2 og 3 er dette skjøttet kulturskog. Skadevirkningen for 

naturopplevelse, i den grad man skal kalle det det, mener vi derfor er akseptable i forhold til 

nytten veien vil ha. Det er et poeng at enkelte synes en skogsbilvei skjemmer naturen-det er 

et helt legalt synspunkt, men kommunene må forholde seg til lovverket som gir grunneier 

rett til å utnytte ressursene på sine eiendommer. Nytteverdien anses i dette tilfelle større enn 

belastningen med veien. 

 

Punkt 4. 

«Villmarksopplevelser» er høyt verdsatt av publikum..» Dette er en påstand som må stå for 

seg. Det er helt klart mange som vil foretrekke «villmark». I praksis ser en at majoriteten av 

turfolk velger å ferdes på veier og merkede stier og løyper. 

 

Punkt 5.  

«Markalovens § 1åpner for virksomhet som er bærekraftig i forhold til lovens formål, bl. a 

naturopplevelse…» Hovedintensjonene med dette anlegget er å bygge en avlastningsvei for 

et alternativ Løvenskiold-Vækerø hadde til å transportere skogsmaskiner fra Lommedalen til 

Sørkedalen eller visa versa. Mulighetene er nå å transportere alle maskiner og utstyr rundt 

om Oslo. Dette er svært tungvint, og er ikke veldig klimavennlig. Veien vil også være tjenlig 

i forbindelse med oppsyn og vedlikehold av drikkevannskildene og dammene i denne delen 

av Marka. Veibyggingsaktiviteten i Marka har vært holdt på et absolutt lavmål gjennom 

flere 10-år.  

 

Punkt 6. 

«Vinterstid går en mye brukt skiløype gjennom terrenget…» Dette er et punkt det er blitt 

mye fokusert på i det seinere, også gjennom media. Skiløypa går i dag langs 

Dammyrdalveien og over til Gråseterlia. Det nye anlegget vil delvis følge dagens skiløype 

mellom Dammyrdalveien og Gråseterlia. Veien i Gråseterlia får vanligvis tidlig skiføre og 

kan benyttes utover våren. Det vil si at dette er ei løype som er mye brukt. Mulighetene for 

at veien i Gråseterlia blir brøytet med en sammenhengende vei, er langt større om omsøkt 

tiltak iverksettes, enn om det ikke gjør det (ved dette tiltaket.) Klagen i dette punktet vil bli 

tatt til følge ved at det settes vilkår til når veien kan brøytes. Det vil bli satt krav til når veien 

kan brøytes med hensyn til skiløypa som går på denne og tilstøtende veier. Sommertid vil 

anlegget være til gunst for alle som sykler i området. 

 

 

Punkt 7. 



«Ved godkjenning av slike anlegg må summen av inngrep vurderes, jfr. nml §10….» 

Kommunen mener at den samlede belastningen på økosystemet i dette tilfelle er akseptabelt 

i forhold til inngrepets størrelse. Det er ikke funnet spesielle naturverdier i eller langs 

traséen. Naturkvaliteter i dekningsområdet må tas hensyn til ved drift. Omsøkt vei vil føre til 

inngrep i naturen, det er ikke til å unngå. Ved å bygge veien som en fyllingsvei, vil disse 

inngrepene minimeres. Veien vil gjøre en inngripen i naturen. En fyllingsvei vil medføre 

minimale inngrep i terrenget.  

 

 

Sørkedalens vel mener det er flere feil og manglende vurderinger i kommunens vedtak av 

20.05. 2015. Hovedpunktene i klagen er at det er en alternativ trase, som vil gi mindre 

naturinngrep, lenger sør for omsøkt tiltak, og at kommunen ikke har fulgt opp forskriftens § 

3-3. Videre hevdes det at kommunen har gjort mangelfulle vurderinger av de 

skogbruksmessige forholdene knyttet til Dammyrdalsveien. 

 

Rådmannen vil kommentere disse forholdene under: 

 
 « (…) Dammyrdalveien vil være et mye større og alvorligere naturinngrep enn en 

veiforbindelse(opp den eksisterende veien fra Storebekkhytta til snuplassen ved Jonsrudkampen 

og derfra) på sykkelstien til Rognlivann, sør for Vidvangen.» 

Når det gjelder alternativ lenger sør, ser rådmannen at det er et alternativ. Imidlertid vil dette 

alternativet ha vesentlig mindre nytteverdi for grunneier, da man vil oppnå lettere tilgang til 

kun små skogområder i forhold til en forlengelse av Dammyrdalsveien, (vedlegg 4). Den 

kortere traseen som går lenger sør går over annen manns grunn, så rådmannen oppfatter det 

urimelig å pålegge og bygge vei over annen manns grunn for å kunne nytte egne 

skogressurser. Naturlig nok vil en utbedring av en kort trase gi mindre inngrep enn en lang 

trase, men med de vilkårene som er satt i vedtaket av 20.05.2015, mener rådmannen at 

inngrepene ved Dammyrdalsveien vil bli så små og skånsomme som mulig. Traseen følger 

for det meste en gammel traktorvei og tømmersleper etter tidligere drifter. Rådmannen er av 

den oppfatning at en forlengelse av Dammyrdalsveien vil gi en bedre mulighet for en 

rasjonell utnyttelse av eiendommens ressurser, enn om man skulle gått for alternativet som 

Sørkedalens Vel beskriver. 

 

 
«Det er en forsømmelse at landbrukskontoret bare har tatt Løvenskiolds opplysning til 

orientering uten å følge opp skogsveiforskriftens§ 3-3 fjerde ledd, jfr andre ledd: Ved vurdering 

av søknadene skal det bl.a. legges vekt på å finne helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og 

andre formål veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser.» 

I klagen hevdes det at landbruksveiforskriftens § 3-3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ikke er fulgt 

opp. Rådmannen kan ikke se annet enn at nevnte bestemmelse er fulgt opp, da det er 

beskrevet i vedtaksdokumentet hvilke bruksområder veien kommer i kontakt med. Videre er 

det beskrevet hvilke fordeler og ulemper tiltaket vil kunne gi for de ulike bruksområdene. 

For skogbruket og for forvaltning av Løvenskiolds eiendom er det Dammyrdalsveiens 

forlengelse som har den største nytteverdien. Veitraseen går gjennom yngre 

produksjonsskog, som etter hvert vil bli moden for hogst. Veien vil da få stor betydning for 

uttransport av tømmer. Samtidig kan man ikke se at denne parsellen vil gi uforholdsmessig 

mye negativ påvirkning for alle brukere av området, med de vilkår som er satt i vedtaket. 

Dette tilsier at Dammyrdalsveiens forlengelse gir den beste helhetsløsningen for de formål 

veien skal betjene. 



 

 

«Landbrukskontoret har ikke vurdert og beregnet Dammyrdalveiens skogbruksmessige og 

samfunnsmessige konsekvenser.» 

Sørkedalens Vel hevder at kommunen ikke har vurdert og beregnet Dammyrdalveiens 

skogbruksmessige og samfunnsmessige konsekvenser. Det er særlig tiltakshavers 

innsparinger gjennom prosjektet klager ikke ser som tilfredsstillende. Rådmannen vurderer 

anslaget over innsparingene som tiltakshaver la ved byggesøknaden, som tilfredsstillende. 

Det er beskrevet hva som er anslåtte innsparinger for de ulike innsatsfaktorene i skogbruket. 

I tillegg må man ikke glemme en gevinst som er nevnt av tiltakshaver, men ikke lett å 

tallfeste, og det er tilgjengelighet til området ved en skogbrann. Dessuten vil 

Dammyrdalveiens forlengelse, hvis den blir anlagt, helt sikkert på lik linje med mesteparten 

av andre skogsbilveier i Marka, bli brukt som tur- og sykkelløyper. Det gir helsemessige 

gevinster for brukerne som ikke er mulig å tallfeste konkret. 

 

Videre hevdes det av klager at kun 35 % av veiinvesteringen kan henføres til driften. 

Rådmannen har ikke kjennskap til grunnlag for å hevde det. I byggesøknaden er det av 

tiltakshaver oppført 70 % skogandel (vedlegg 4), og rådmannen ser ingen grunn til at den 

andelen er feil.  I klagen hevdes det at veiprosjektet ikke er berettiget tilskudd. Det kan ikke 

rådmannen se noen grunn til, da det er skogandelen som er satt på byggesøknaden og en 

tilskuddssøknad som er utgangspunktet for et evt. tilskudd. Dette veiprosjektet er ikke noe 

unntak i så henseende, og vil kunne søke om tilskudd på lik linje med andre 

skogsbilveiprosjekter. 

 

 

Oslo og omland friluftsråd har påklaget vedtaket 20.05.2015 da de mener at det er viktig å få 

avklart markalovens betydning for skogbrukstiltak i marka før det gis tillatelse til bygging 

av Dammyrdalsveien. Lovforståelsen er avklart etter at vi mottok denne klagen, og derfor 

kan ikke rådmannen se at det skal være behov for å vurdere klagen ytterligere. 

 

 

Juridiske forhold  
 

Søknad om bygging av landbruksveg behandles etter forskrift for planlegging og 

godkjenning av veier for landbruksformål datert 18.03.2014.  

 

Siden omsøkte tiltak ligger innenfor marka, viser det seg at det også skal behandles etter 

markalovens § 5 og 14, 1. ledd, som sier at:  

 
§ 5. Forbud mot bygge- og anleggstiltak 

Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som nevnt i 

plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, 

endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 

opprettelse og endring av eiendom. 

Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-

3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov. 

 

§ 14. Søknad om tiltak 



Tiltak omfattet av loven kan bare settes i verk dersom det er gitt tillatelse av myndigheten etter loven. 

Tillatelse kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket må anses større enn de skader og ulemper 

tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig. 

 

 

 

 
 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen mener at momentene i klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er 

belyst på en slik måte at det tilfredsstiller krav for å gjøre vurderinger og vedtak etter 

markaloven med bakgrunn i formålet. Loven skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 

naturopplevelser og idrett. Lovens hensikt er å sikre et rikt og variert landskap, natur- og 

kulturmiljøer med kulturminner. Formålet skal også sikre hensynet til bærekraftig bruk til 

andre formål. 

 

Vedtaket som er fattet etter både landbruksveiforskriften og markaloven er basert på dette. 

Det skal være bærekraftig og vilkårene i naturmangfoldloven må følges om dette skal 

oppnås.  

 

Etter rådmannens syn er landbruksaktivitet, her hovedsakelig skogbruk, med på å skape et 

variert landskap, natur- og kulturmiljø. Uten et aktivt skogbruk ville markaområdene snart 

være uinteressant å bruke for store grupper av befolkingen. Veinettet som i dag benyttes 

svært mye av turgåere, syklister og som skiløyper på vinteren ville ikke vært tilgjengelig. I 

dag er det svært liten bruk av skogene til beite av husdyr, gjengroing ville forringet 

kvaliteten som friluftsområde for store brukergrupper. 

 

Skogbrukets sertifisering og markaforskriften (for skogbruk i markaområder) sørger for at 

naturmiljø og kulturminner blir i varetatt og oppfyller kravene i formålsparagrafen i 

markaloven. Friluftsliv, stier og løyper skal sikres gjennom disse regelsettene. Dette er 

lovverk som ivaretar den enkelte skogsdrift sammen med markaforskriften. Vurderingen 

gjelder framføring av veien. 

 

Tillatelse til å bygge Dammyrdalsveiens forlengelse er gitt etter en samlet vurdering i 

henhold til markalovens §§1 og 14. Veien som skal anlegges er ca. 1880 meter lang. 600 

meter av disse er utbedring av en traktorvei sprengt i fjell. Ytterligere 800 meter opparbeides 

i ei eksisterende traktorslepe. Det er satt krav om at veien skal bygges som fyllingsvei. Dette 

for at det ikke skal lage unødvendig sår i terrenget. Fyllingsskråningene vil gro til og veien 

vil etter hvert ikke bli dominerende i landskapsbilde. Linjeføringen vil også bidra til dette. 

Veien blir liggende i kulturskog. Veigrunnen ligger i hovedsakelig i hogstklasse 2 og 

3(yngre produksjonsskog).  

 

I søknaden fra Løvenskiold Vækerø AS er det oppgitt at 70 % er skogbruksinteresser og 30 

% annet. Kravene til at et anlegg skal betraktes som et landbrukstiltak i henhold til 

landbruksveiforskriften er at minst 50 % av nytteverdien av anlegget må være 

landbruksrelatert. Dette er grunnlag for å kunne behandle veien etter landbruksforskrift og 

ikke plan- og bygningsloven. I dette tilfelle mener Rådmannen at dette vilkåret er oppfylt 

gjennom søknaden innhold og vedlegg. 



 

Det er gjort miljøregisteringer langs trasen og det er ikke funnet miljøkvaliteter som må 

unngås. Søknaden har vært på høring hos Fylkeskommunen for utsjekking av kulturminner. 

Rådmannen mener at formålsparagraf er svart ut med hensyn til landskapet, samt natur- og 

kulturmiljøer. Dette gir derfor ingen grunn til å avslå bygging. 

 

På eksisterende veier som knyttes sammen av dette anlegget har Skiforeningen ei skiløype 

som er viktig i den forstand at snøen kommer tidlig og går seint. Det har vært viktig for 

brukerne at veiene fortsatt kan benyttes til løyper. Løvenskiold Vækerø AS og 

Skiforeningen har et godt samarbeide og med betingelser gitt i vedtaket, samt uttalelser fra 

utbygger vil det sikre fortsatt løyper. Dammyrdalsveiens forlengelse vil bidra til at løypene 

kan kjøres på enda mindre snø enn i dag. Sommertid vil veien gi nye muligheter for brukere 

på sykkel. Idretten og deler av friluftslivet vil dra nytte av anlegget. 

 

En vei gjennom terrenget vil måtte føre til endringer og et nytt element i landskapet. Selv 

om veien bygges som fyllingsvei vil den for noen oppfattes som et sår og et 

fremmedelement. Dette vil for enkelte forringe naturopplevelsen. Sett i lyset av at formålet 

med markaloven skal gi rom for bærekraftig bruk, vurderer rådmannen at nytten i denne 

sammenheng er større enn tapet av naturopplevelser i dette tilfelle. Og så er rådmannen 

kjent med at et større område i nærheten av veien stilles til disposisjon for frivillig vern. 

Dette vil kunne virke som et avbøtende tiltak. 

 

Anlegget er godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

Formålet i forskriften er å sikre landbruksfaglig helhetsløsning. Hensynet til naturmangfold, 

landskap, kulturminner og friluftsliv skal det legges vekt på ved godkjenning av anlegg. 

 

Oppfatningen er derfor at landbruksveiforskriften ivaretar de nødvendige hensyn som må tas 

for at et veianlegg kan godkjennes. Rådmannen har for øvrig merket seg at da Stortinget 

behandlet markaloven så var noe av det som fremkom at næringsvirksomheten i marka har 

ført til dagens naturkvaliteter, samt at det har bidratt til å fremme bruken i 

friluftslivssammenheng. Markalovens § 5 fikk derfor en tilføyelse med tanke på at annet 

lovverk, landbruksveiforskriften, dekker opp kravene som må stilles for å godkjenne et slikt 

anlegg i marka eller i andre områder. 

 

Rådmannen mener derfor at klagen bør avvises og vedtaket om å bygge anlegget 

opprettholdes. 

 

Vedlegg 
 

1. Oversiktskart 

2. Klage fra Naturvernforbundet 

3. Klage fra Sørkedalens vel 

4. Klage fra Oslo og omland friluftsråd 

5. Vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

6. Ringerike kommunes vedtak etter landbruksveiforskriften 

7. Ringerikes kommunes opphevelsesvedtak (markaloven) 

8. Ringerike kommunes vedtak etter markaloven, datert 23.04.2014 

9. Søknad om bygging av landbruksvei med kart, datert 04.07.2103 

 



 

Det finnes en rekke øvrige dokumenter i saken, da det har vært mye interesse for saken, 

samt korrespondanse mellom søker, kommune, klagere og regionale instanser. Rådmannen 

har derfor gjort et utvalg av de mest sentrale dokumentene i saken og lagt ved de som 

vedleggene 1-9. Oversikt over øvrige journalposter i saken finnes i vedlegg 10. 

 

10. Oversikt over dokumenter i saken etter oktober 2014 

11. Oversikt over dokumenter før oktober 2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Vøienvolden, 9. juni 2015. 

KLAGE OVER VEDTAK FATTET AV LANDBRUKSKONTORET 
FOR RINGERIKE OG HOLE, DATERT 20.05.2015  – 
DAMMYRDALVEIEN - KRAV OM UTSATT IVERKSETTING 

 

Det vises til kommunens vedtak i saken, datert 20.05.2015, mottatt her 26.05.2015, der 
tidligere vedtak i saken oppheves, og Løvenskiold gis tillatelse til bygging av 
Dammyrdalsveien alene basert på reglene i landbruksvegforskriften etter skogbruksloven. 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) påklager vedtaket. Det kreves også at klagen 
gis oppsettende virkning. 

Oppsummert mener vi vedtaket er ugyldig, da det ikke er tuftet på tillatelse etter Markalovens 
§ 14. Kommunene har videre unnlatt å vurdere tiltaket etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser om reguleringsplan. 

Uavhengig av vurderingen av de formelle sidene ved saken, reiser vi også klage mot realiteten 
i vedtaket, da ulempene ved tiltaket langt overskrider fordelene. 

 

***** 

Landbrukskontoret har, i vedtak av 21.10.2014, i sin helhet opphevet sitt godkjenningsvedtak 
av 23.04.2014 i henhold til Markaloven. Dette opphevingsvedtaket er påklaget av NOA. 

I det nye vedtaket, som her påklages, godkjennes veien etter landbruksvegforskriften etter 
skogbruksloven, uten en vurdering etter Markalovens § 14, jfr. § 1 og uten vurdering av 
tiltaket etter PBL §12-1, 3.ledd. 

***** 
 



Forholdet til Markaloven 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) gjør gjeldende at Landbrukskontorets 
lovforståelse er uriktig når det forutsettes at behandling av veisaker i Marka kan gjennomføres 
uten vurdering i henhold til Markaloven.  

Den tvil som kan anføres vedrørende rekkevidden av forbudene i Markalovens § 5, knytter 
seg ikke til den behandling som skal gjennomføres i henhold til Markalovens § 14 jf. § 1. Vi 
viser i denne sammenheng til note 27 i Gyldendal Rettsdata, kommentar til Markalovens § 5:  

«Den praktiske betydningen av landbruksunntaket (§ 5, 2. ledd) er at tiltak følger lovens 
ordinære saksbehandlingsregler, jf. § 14. Ved vurderingen av tiltaket gjelder ikke det 
generelle byggeforbudet i § 5, 1. ledd. Landbrukstiltaket må for øvrig også vurderes etter 
lovens formålsbestemmelse jf. § 1. I praksis vil hensynet til lovens formål ivaretas ved 
anvendelsen av vilkårene i § 14, 1. ledd. Det vil kunne ha betydning hvilke virkninger tiltaket 
vil ha for friluftsliv og andre interesser.»  

 

Så vel lovteksten som ovenfor siterte kommentar bekrefter at tillatelse til veiprosjekter alene 
kan gis dersom fordelene ved tiltaket må anses større enn de skader og ulemper tiltaket vil 
medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser for øvrig. Etter NOAs syn 
fremstår det som uforståelig når Landbrukskontoret gjør gjeldende at den mest inngripende 
atferd i Marka, nemlig veibygging, skal kunne gjennomføres uten vurdering etter 
Markalovens bestemmelser. Lovforståelsen er uriktig og har ikke dekning verken i ordlyd 
eller forarbeider.  

Det fremstår som uforenlig med Markalovens formål og system dersom anlegg av en enkel 
skogsti krever søknad og tillatelse etter § 9 jf. § 14, mens anlegg av skogsbilveier for tyngre 
kjøretøy skal kunne behandles uten vurdering etter Markalovens bestemmelser. En slik 
forvaltning vil også bryte fundamentalt med det enhetlige tilsyn Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus skal ha over alle markasaker. Anlegg av skogsbilveier må betraktes som et svært 
inngripende tiltak med et klart behov for en overordnet vurdering i samsvar med lovens § 14, 
1. ledd annet punktum: 
 
 «Tillatelse kan bare gis dersom fordelene med tiltaket må anses større enn de skader og 
ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser for øvrig.» 

 

***** 

Det vedtak Landbrukskontoret for Ringerike og Hole fattet 20.05.2015, inneholder ingen 
vurdering etter Markalovens bestemmelser. Det knytter seg alene til landbruksveiforskriften. 
Det lovbestemte skjønn som skal utøves i henhold til Markalovens § 14, er således ikke 
gjennomført av landbrukskontoret og må medføre at vedtaket oppheves som ugyldig.  

***** 



Manglende saksbehandling etter PBL § 12-1, 3.ledd 

Uansett resultatet av NOAs klage etter Markaloven, er det ikke slik at landbruksvegforskriften 
hjemler noe generelt unntak fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl). 

I tillegg til behandling etter ml §14 skulle veisaken vært behandlet som reguleringsplan etter 
pbl §12-1, 3.ledd …..«tiltak som får vesentlige  virkninger for miljø og samfunn,…..». Vi 
viser i denne sammenheng til KLDs retningslinjer av 16.02.2015 som anviser reguleringsplan  
behandling av større løypeanlegg. 

Unntaket fra ordinær pbl-behandling av landbruksveier begrenser seg i h.t. 
Byggesaksforskriftens § 4-3, e til visse bestemmelser om søknadsplikt og ansvarsrett mv. De 
materielle reguleringsplanbestemmelsene i pbl skal komme til anvendelse, men er likevel ikke 
vurdert av kommunen. Henvisning til vurdering etter pbl forekommer ikke. 
 

At Stortinget har forutsatt behandling av landbruksveier etter Markaloven fremkommer 
indirekte av stortingskomiteens uttalelse Innst.O.nr 58(2008-2009) s12: " Flertallet forutsetter 
videre at LMD gjennomfører de nødvendige endringer i landbruksvegforskriften, slik at 
klagemyndighet for saker etter landbruksvegforskriften også overføres til FMOA." 

Kommunens manglende behandling så vel etter Markaloven som Pbl må medføre at 
godkjenningsvedtaket underkjennes som ugyldig. 

***** 

 
 
Ulempene større enn fordelene ved veien 

For så vidt gjelder NOAs reelle innsigelser til veiprosjektet, vises det til våre brev og klager, 
datert 14.05.2014.  

 Området Jonsrudkampen – Vidvangen - Atjernsmyrene er et sammenhengende 
skogområde på ca 20.000 dekar uten veier eller hytter. En eldre høyspentledning 
krysser gjennom området, men vil sannsynligvis bli lagt ned i forbindelse med 
moderniseringen og spenningsoppgradering av strømnettet inn til Oslo. Innenfor 
området ligger Merratjern – Søndagsbrenna naturreservat (7.000 da) og tre 
eventyrskoger som alle inngår i arbeidet med vern etter Markaloven og/eller 
naturmangfoldloven. Slike store, sammenhengende områder med lite inngrep er svært 
attraktive for friluftslivet.  

 Veianlegget vil bryte en mulighet for sammenhengende skogvandring uten kryssende 
veier fra området mellom Lommedalen og Sørkedalen, og helt nordover til Stubdal, 
Dette er en av de siste mulighetene til å gå langtur fra bygdene på sørsiden av Marka 
og over til Ringerike, uten å krysse vei. Anlegget grenser også inn til eventyrskogene i 
området Dammyra - Fuglemyra. Veibyggingen svekker det positive aspektet ved 
området. At veien gjør området mer tilgjengelig, ser vi ikke som noe vesentlig 



argument i denne sammenheng: Det er svært mange av eventyrskogene som ligger i 
tilknytning til vei. Veiløse, villmarkspregede områder derimot, er mangelvare i Marka. 

 Innenfor dette store området er det en betydelig andel gammel, variert skog som ikke 
er omformet til ensalderbestand. Skogene har et naturpreg som gir stor 
naturopplevelse. Slike «villmarksopplevelser» er høyt verdsatt av publikum, jfr. 
fagartikkel i Utmark nr. 2012/1 av Vegard Gundersen m.fl.:  

«Indikatorer som vi har definert inn i skogklassen Villmark kan uttrykkes som 
idealområde for opplevelse. Hvis befolkningen kunne velge fritt, ville de i størst mulig 
grad ønske å møte karaktertrekk ved opplevelsesmiljøet Villmark når de er på tur.» 

Et moderne skogsveianlegg i ett av de aller siste veiløse områdene er opplagt ikke i 
tråd med publikums preferanser. 

 Markalovens § 1 åpner for virksomhet som er bærekraftig i forhold til lovens 
formål, bl.a. naturopplevelse. Veinettet i Marka er meget tett, og det er ut fra 
tømmertransporten helt unødvendig å bygge veien. Ulempen for varierte opplevelser i 
Marka reduseres, dersom adgangen til lang, sammenhengende veiløs vandring 
avskjæres. markasakens historie viser med tydelighet at veier er sterkt uønsket, det var 
kampen mot veien som aktualiserte både arbeidet med en egen markalov på 70-tallet 
og verneforslagene i forbindelse med flerbruksplanarbeidet i regi av MD på den tiden 

 Vinterstid går en mye brukt skiløype gjennom terrenget. Veien står i forbindelse med 
en av de få snøsikre veiene ved milde vintre og tidlig i skisesongen. Ved brøyting av 
Dammyrdalsveien, vil også denne bli brøytet, til stor skade for skifriluftslivet. 

***** 

Da Løvenskiold Skog AS tidligere har varslet umiddelbar oppstart av veiprosjektet i uttalelser 
til media, anmoder NOA om at denne klage gis oppsettende virkning i henhold til Fvl. § 42. 

 

Med vennlig hilsen 
NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 

 
Gjermund Andersen, 

Styreleder 
 
 
 
 
 
 

Kopi: Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Markarådet, OOF, 
DNT – Oslo og Omegn, Skiforeningen, Østmarkas Venner, Lillomarkas Venner, Bærum 
Natur- og Friluftsråd, Sørkedalen Vel, Sørkedalens Idrettsforening. 



Sørkedalens Vel 

v/ Odd Holter, e-adresse: odd.holter1@gmail.com 

 

 
 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

sendes via Landbrukskontoret for Ringerike og Hole postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

                                                                                                                    Sørkedalen, 12.6.2015 

 

Klage på tillatelse til bygging av Dammyrdalveiens forlengelse (nytt vedtak etter 

landbruksveiforskriften), Saksnr 14/837-26 

 

Sørkedalens vel påklager vedtaket som Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommuner fattet i 

saken den 20.05.2015.  

 

Vi viser til vår uttalelse av 20.12.2014, der vi gikk klart mot dette veiprosjektet, som har meget 

alvorlige og uopprettelige konsekvenser for landskap, naturopplevelse og friluftsliv i et 20 000 

dekar sammenhengende skogområde, som rommer flere verneområder og er fritt for veier og hytter.  

 

Sykkelforbindelse mellom Sørkedalen og Lommedalen er ikke noe argument for veien, da en slik 

forbindelse allerede finnes sør for Kampen. 

 

Skiløypa over Dammyra er snøsikker og fortsetter som naturløype mot Løvlia fra der løypa fra 

Dammyrdalen møter løypa fra Vidvangen. Argumentet om at veien vil ha betydning for skiløping på 

lite snø er derfor ikke holdbart.  

 

Vi vil i denne omgang begrense oss til å kommentere:                                                                        

a) Den nye opplysningen i landbrukskontorets vedtak om at Løvenskiold har søkt om å få bygge 

Dammyrdalveien, fordi han ikke lenger har tilgang til en enklere veiløsning mellom Sørkedalen og 

Lommedalen sør for Kampen.                                                                                                                                 

b) Landbrukskontorets manglende vurdering av de skogbruksmessige forholdene knyttet til 

Dammyrdalveien. 

 

Ad a) Alternativ veitrasé sør for Vidvangen 

I vår e-post til Ringerike kommune 27.10.2014 og vårt brev til fylkesmannen (sendt via 

landbrukskontoret) den 20.12.2014, påpekte vi at Dammyrdalveien vil være et mye større og 

alvorligere naturinngrep enn en veiforbindelse (opp den eksisterende veien fra Storebekkhytta til 

snuplassen ved Jonsrudkampen og derfra) på sykkelstien til Rognlivann, sør for Vidvangen. 

 

Det er en forsømmelse at landbrukskontoret bare har tatt Løvenskiolds opplysning til orientering 

uten å følge opp skogsveiforskriftens § 3-3 fjerde ledd, jfr andre ledd: Ved vurdering av søknadene 

skal det bl.a. legges vekt på å finne helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og andre formål veien 

tjener, uavhengig av eiendomsgrenser. 

 

Vi krever med henvisning til skogsbilveiforskriften at dette alternativet blir utredet og at 

behandlingen av klagesaken utsettes til utredningen er gjennomført og høringspartene har fått denne 

tilsendt for eventuelle merknader.  



 

Ad b. Landbrukskontoret har ikke vurdert og beregnet Dammyrdalveiens skogbruksmessige 

og samfunnsmessige konsekvenser.   

Gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål § 1-1:  

Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål 

skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på 

hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre 

interesser som blir berørt av veiframføringen. 

 

I saksframstillingen for vedtaket - punkt 2 - er Løvenskiolds argumentasjon for å bygge veien 

omtalt. 

 

I saksframstillingens punkt 3. har landbrukskontoret foretatt en vurdering av miljøverdier (3.1), 

friluftslivet (3.2) og en samlet vurdering av miljøverdier og friluftsinteresser (3.3). 

Landbrukskontoret trekker følgende konklusjon: «Landbrukskontorets samlede vurdering av det 

behov som Løvenskiold har til å anlegge vei overstiger ulempene for naturmiljø og skigåing. Det 

gis dermed tillatelse til å bygge veien». 

 

Landbrukskontoret trekker sin konklusjon ut fra det behov Løvenskiold har presentert, uten med et 

eneste ord å ha foretatt en tilsvarende vurdering av skogbruket slik som landbrukskontoret har gjort 

for miljøverdier og friluftsliv.  

 

Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil at landbrukskontoret ikke har gjort en skogbruksfaglig 

vurdering av Løvenskiolds søknad i henhold til skogveiforskriften § 3.3 første ledd: 

«Saker som behandles etter denne forskrift skal undergis landbruksfaglige og miljøfaglige 

vurderinger, jf. § 1-1. Vedtaket må bygge på at de landbruksressurser veien har betydning for skal 

kunne utnyttes på en rasjonell og regningssvarende måte». 

 

Dammyrdalveien er beregnet å koste 1,4 millioner kroner og Løvenskiold vil kunne dekke ca.  

kr. 500 000 av kostnaden gjennom reduserte framkjøringskostnader og reduserte plantekostnader.  

Løvenskiold har listet opp ni innsparinger og fordeler som Dammyrdalveien vil medføre og har 

oppgitt at innsparinger vil bidra med 1,2 mill. kroner til finansieringen av veien. Innsparingene er 

ikke prissatt og er fullstendig urealistiske, men brukes som argument i et forsøk på å skape inntrykk 

av at veien er et lønnsomt prosjekt. 

 

Realiteten er at bare ca. 35 % av veiinvesteringen kan henføres til skogsdriften. Dette gjenspeiles i 

at vellet har fått opplyst at veiprosjektet ikke er berettiget til statstilskudd i henhold til «Forskrift om 

tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (01.01.2009) 

 

Sørkedalens vel krever at landbrukskontoret vurderer Dammyrdalveiens skogbruksmessige og 

samfunnsmessige konsekvenser og at behandlingen av klagesaken utsettes til utredningen er 

gjennomført og høringspartene har fått denne tilsendt for eventuelle merknader.  

 

Befaring 

Vellet støtter NOAs krav om at høringspartene inviteres til befaring for å bli informert og få 

anledning til å vurdere konsekvensene av Dammyrdalveien på stedet. 

 

 

For Sørkedalens vel 

Odd Holter (formann)  

 

 

 



Kopi: 

Klima- og miljødepartementet postmottak@kld.dep.no 

Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no 

Hole kommune v/ miljøvernleder  postmottak@hole.kommune.no 

Oslo og Omland Friluftsråd  oofoslo@online.no 

DNT Oslo og Omegn  post@dntoslo.no 

Skiforeningen  post@skiforeningen.no 

Østmarkas Venner  johan@ostmarkasvenner.no 

Lillomarkas Venner  fohanse@online.no 

NOA  noa@noa.no 

Bærum Natur- og Friluftsråd  arnkver@online.no 

Sørkedalens Idrettsforening  nina@skansebakken.no 
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Vår ref.: 5.71.31.36 Deres ref.:                  Dato: 26. juni 15 

                      

(Mottaker) 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

fmoapostmottak@fylkesmannen.no  

Fylkesmannen i Buskerud 

fmbupostmottak@fylkesmannen.no  

 

Ved Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 

ved Eiliv Kornkveen, avdelingsleder landbruk 
eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Kopi:   OOFs medlemsorganisasjoner og Hole kommune 

 

 

Tilleggsskriv til OOFs klage 17. juni 2015 over 
Landbrukskontoret for Ringerike og Holes vedtak 20. 
mai om tillatelse til bygging av Dammyrdalsvegens 
forlengelse 

OOF klaget i brev fra 17. juni 2015 over det vedtak Landbrukskontoret 
for Ringerike og Hole traff 20. mai 2015. I brevet ble det gitt tillatelse til 
bygging av Dammyrdalsveiens forlengelse.  

Klagen gjelder den tillatelse som er gitt i vedtakets punkt 2. OOF 
er enig i at det ikke skal være adgang til (eventuelt) å iverksette vedtaket 
før klagebehandlingen er avsluttet, jf. vedtaket punkt 2 c 

Etter at saken har vært fremme i OOFs styremøte 18. juni 2015 vil 
vi trekke frem ytterligere forhold til klagen. 
 
1. Forholdet til markaloven 
OOF har i klagen 17. juni 2015 gjort gjeldende at søknaden om forlengelse av 
Dammyrdalsveien må behandles etter markaloven. Vi understreket her  at det 
nå er viktig å få svar på det brev Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt 
til Klima- og miljødepartementet den 16.09.14.  

Når det gjelder Dammyrdalsveiens forlengelse, vil vi fremholde at den 
påtenkte veien etter det som er opplyst i saken, også vil kunne brukes til 
andre formål, som til transport ved ettersyn av drikkevannskilder og dammer, 
og til fritidssykling. Selv om saken er behandlet etter landbruksveiforskriften 
gitt i medhold av skogbruksloven, gjør dette at den ikke kan anses som et rent 
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landbrukstiltak. Det er på det rene at veier og stier som anlegges med tanke 
på friluftslivet, må behandles etter markaloven. 
 
2. Klager på landbrukstiltak i Marka må behandles av Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
Ved behandlingen av markaloven forutsatte Stortinget at Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus skal behandle alle klagesaker som gjelder Marka, uansett om de 
gjelder vedtak etter markaloven, plan- og bygningsloven eller 
landbrukslovgivningen med forskrifter. Vi viser til Innst. O. nr. 58 (2008-2009), 
s. 12 sp. 1 og 15 sp. 1. Dette er sagt helt uttrykkelig for saker etter 
landbruksveiforskriften, se s. 12 sp. 1.  

OOF ber myndighetene følge opp Stortingets forutsetning om at alle klager 
på landbrukstiltak knyttet til Marka, uansett kommune, skal behandles av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

3. Ved bruk av landbruksveiforskiften i Marka må natur- og 
friluftslivshensyn vektlegges i større grad enn normalt 
Landbrukskontorets vedtak er truffet i medhold av forskrift 20. desember 1996 
nr. 1200;  Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for 
landbruksformål. Denne forskriften gjelder for hele landet.  

Marka står i en særstilling sammenlignet med de skogområder som 
landbruksveiforskriften generelt gjelder for. Det vises både gjennom 
Stortingets vedtakelse av markaloven og gjennom skogbruksforskriften for 
Marka (forskrift 2. april 1993 nr. 268) § 6, se særlig tredje ledd.  

OOF mener derfor at det må legges vesentlig vekt på dette når en skal 
behandle en utbygging av en skogsbilveg etter landbruksveiforskriften. 
Hensynet til natur- og friluftslivsverdiene må vektlegges i større grad ved 
utbygging av skogsbilveger i Marka, enn i andre skogområder utenfor Marka. I 
landbrukskontorets vedtak er det ikke noe som viser at en har hatt denne 
forskjellen for øye. 
 
Tillatelsen setter ingen reelle begrensninger på løyvehaverens adgang til å 
brøyte og benytte veien vinterstid etter egne behov. Det er neppe mulig å se 
for seg noen alternativ løypetrasé langs Dammyrdalsveien, og det er grunn til 
å regne med at Dammyrdalsveien vil bli brøytet hyppigere etter en forlengelse 
og sammenbinding med Lommedalen enn tilfellet er i dag. Senere års 
erfaringer med brøyting av skogsbilveier som er mye brukt til skiløping med 
Skansebakken som utgangspunkt, viser at dette volder betydelige ulemper for 
friluftslivet. Landbrukskontoret synes ellers bare å ta for seg skiløping langs 
Dammyrdalsveien, og overser den viktige løypa ned fra Vidvangen, der 
skiløpere i god fart vil krysse den planlagte veitraseen. 

Området Dammyra/Vidvangen er et lett tilgjengelig høytliggende område 
med lite berørt natur og relativt åpen skog. Det er vesentlig å beholde dette 
intakt og fritt for slike tekniske naturinngrep som et veianlegg vil være. 
Veiforlengelsen vil bryte opp et område som i dag er en intakt korridor mellom 
Bærumsmarka og Krokskogen. Vi kan ikke se at det er gjort noen vurderinger 
av at dette området er et relativt stort og uberørt naturområde. For friluftsfolk 
som ønsker seg storslåtte naturopplevelser i relativt uberørt natur, som 
samtidig er forholdsvis lett tilgjengelig, er dette en område av betydelig verdi. 
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Etter OOFs mening er det uriktig når landbrukskontoret ved avveiningen i 
lys av naturmangfoldloven § 10 har lagt vekt på planer om vern i tilstøtende 
områder vil være et avbøtende tiltak. Disse planene er helt uavhengige av den 
innsendte søknaden, og vi kan ikke se at de bøter på de ulemper som 
veianlegget vil medføre. 

OOF mener at landbrukskontoret sterkt har undervurdert ulempene for 
friluftslivet ved den aktuelle veiforlengelsen. Landbrukskontorets vedtak viser 
ikke at veianlegget vil ha en slik betydning for søkeren at det kan oppveie 
ulempene for friluftslivet. Tvert om fremgår det at det bare er tale om en 
enklere veiløsning for søkeren. Det synes som om den skal komme i stedet 
for en annen veiløsning som søkeren tidligere hadde, uten at det er redegjort 
for eller vurdert om det fortsatt kan være mulig å få bruke denne.  

I Marka må en søker tåle at hensynet til bl.a. friluftslivet kan tilsi – som i 
denne saken – at det ikke gis tillatelse til veianlegg som økonomisk sett kan 
være fordelaktige for søkeren. De ulempene som eksisterende veiløsninger 
medfører for søkeren, er på ingen måte så store at de etter OOFs mening kan 
forsvare det inngrepet i Marka som en forlengelse av Dammyrdalsveien vil 
være. OOF finner det derfor nødvendig at søknaden om forlengelse av 
Dammyrdalsveien blir avslått. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tom Fremstad 

Generalsekretær 

Johan Hval 

Rådgiver 

 

 

Godkjent og elektronisk ekspedert 

 



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Pb 12 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dokid:
1 6025849
(1 4t837-38)
Vedtak i klagesak

Juridisk avdeling

Tordenskiolds gate 12
Postboks 81 I 1 Dep, 0032 OSLO
lelelon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www fmoa no
OrganisasjonsnummerNO 974 761 319

Deres ref.: 141837
Deres dato:
Vår ref.: 2014117511-32 FM-J
Saksbehandler: Jens Helte Hermansen
Direktetelefon: 22 00 35 92

Dalo:24.02.2016

Vedtak i klagesak om etablering av ny skogsbilvei i marka - er landbrukstiltak
unntatt saksbehandling etter markaloven?
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune - Dammyrdalsveien

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til oversendelsen av klagesaken fra Fylkesmannen i
Buskerud den 17. desember 2014.

Saken gjelder søknad fra Løvenskiold Skog AS om tillatelse til å etablere en landbruksvei. Veien
skal være en forlengelse av Dammyrdalsveien og er 1975 meter lang. 5 10 av meterne legges etter
en eksisterende opparbeidet traktorvei og enkel driftsvei. Resten skal etableres som fyllingsvei.

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommune (heretter omtalt som Landbrukskontoret) ga

tillatelse etter markaloven $ 14 til veien den 23. apt'rl2014. Naturvemforbundet i Oslo og
Akershus (heretter omtalt som <rNOA>) påklaget vedtaket. Den2l. oktober 2014 opphevet
Landbrukskontoret tillatelsen jf. forvaltningsloven (fuI.) $ 35. Vedtaket hitsettes:

<Etter at Landbrukskontoret har vurdert klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus fattes
følgende vedtak:

1 , Landbrukskontorets vedtak daIert 23 . april 2014 etter Markaloven oppheves i sin helhet, j f.
Forvaltningsloven $ 35

2. Klagen tas delvis til følge (pkt. 6 i klagen) Landbrukskontorets vedtak etter
landbruksveiforskriftens datert 18.03.2014 opprettholdes i sin helhet. I tillegg settes følgende
vilkår for tillatelsen, jf. Landbruksvegforskriftens $ 3-3 og 3-4:

a. Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fiell skal bare utføres i den grad

det er nødvendig for å oppnå veiklasse 3.

b. Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når skogdrifter g¡ør

clet påkrevet eller i samråd med Skiforeningen, Landbrukskontoret i Ringerike og

Hole skal gis adgang til brøyteplan for anlegget. Større skogsmaskiner skal ellers på

vinterstid kjøres gjennom på ubrøytet vei.

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig behandling.>

Etter Landbrukskontorets vedtak har det vært noe korrespondanse mellom Landbrukskontoret,
Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Korrespondansen forutsettes å

være kjent for sakens parter. De sentrale punktene vil bli redegjort for i det følgende.
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Gjenstand for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin klagebehandling er vedtakets punkt 1, se

Fylkesmannens brev av 6. februar 2015. Klagebehandlingen i saken blir derfor delt mellom
Fylkesmannsembetene i Buskerud og Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Buskerud prøver

klagen på tillatelsen etter landbruksvegsforskriften og Fylkesmannen i Oslo og Akershus tar

stilling til Landbrukskontorets avgjørelse om å oppheve vedtaket etter markaloven.

I samme brev ble sakens parter orientert om at klagesaken etter markaloven ble satt i bero i
påvente av at Landbrukskontoret foretok en forberedende klagebehandling etter fuI. $ 33 andre

ledd. I tillegg ble klagene som Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde mottatt, oversendt

Landbrukskontoret for en forberedende klagebehandling. Klagene omfattet brev fra NOA,
Bærum Natur- og Friluftsråd og Lillomarkas venner datert hhv. 6., 12. og24. januar 2015.

Den 19. februar 2015 oversendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus ytterligere klager og

kommentarer som var mottatt. DNT Oslo og Omegn påklagde vedtaket den 17. februar 2015 og

Finn Viggo Amundsen den 15. februar 2015. Ytterligere kommentarer i saken som ble mottatt av

NOA den 9. mars 2015 ble oversendt Landbrukskontoret 16. mars 2015.

Et orienteringsbrev i saken ble sendt den 9. apt'rl2015. Fylkesmannen viser til brevet i sin helhet.

Sørkedalen vel v/Odd Holter oversendte klage på saken den l2.juni 2015

Den 17. juni 2015 ble Landbrukskontoret og sakens parter orientert om at Fylkesmannen i Oslo

t-rg Akershus gjeru-rpptar klagesaksbehandlingen på vedtaket etter fiil. $ 35, otn å oppheve

tillatelsen etter markaloven. Deler av brevet hitsettes:

<Fylkesmannen bemerker at man er rette klageinstans for kommunale vedtak etter markaloven, jt',

lovens $ 16. Siden kommunens omgjøringsvedtak etter fvl. $ 35 gjelder spørsmål om markaloven
kommer til anvendelse, anser Fylkesmannen seg som korrekt klageinstans fbr klagesaken på

punkt 1 i vedtaket av 2L10.2014.

Landbrukskontoret anmodes derfor om å oversende sakens dokumenter til Fylkesmannen innen
kort tid, jf. fuI. $ 33 siste ledd.

Etter Landbrukskontorets vedtak av 2l.10.2014, punkt 1, har Fylkesmannen mottatt en rekke

klager og ytterligere kommentarer i anledning saken: Bærum og Natur- og Friluftsråd av

12.01.2015, Lillomarkas venner av 24.01.2015, DNT Oslo og Omegn av 17.02.2015 og

Sørkedalens Vel v/Odd Holter av 12.06.2015. Sistnevnte klage er en klage på Landbrukskontorets
nye vedtak av 20.05.2015. Fylkesmannen har også mottatt ytterligere kommentarer fra NOA av

01.06.201 5 og 09.06.2015.

Dersom Landbrukskontoret har innvendinger mot å ta andre klager enn NOAs klage av

06.11.2014 til behandling, bes det om Landbrukskontorets eventuelle begrunnelse for dette

samtidig som sakens dokumenter oversendes.

Fylkesmannen bemerker avslutningsvis at man i denne klagebehandlingen kun vil ta stilling til
klagen på Landbrukskontorets vedtak av 21, .10 .2014, punkt I , om å oppheve tillatelsen etter
markaloven $ 14, jf. fvl. $ 35,)

Fylkesmannen mottok ingen kommentarer til dette fra Landbrukskontoret eller andre parter i
saken. Derimot ble det oversendt ytterligere en klage i saken, denne ble sendt fra Oslo og
Omland Friluftsråd ((OOF)) og er datert 17. juni 2015. OOF klager også på at forholdet til
markaloven ikke er vurdert i saken. Brevet er sendt begge Fylkesmannsembetene, Oslo og
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Akershus og Buskerud samt Landbrukskontoret. Et tilleggsskriv datert 26, juni 2015 ble sendt
samme mottakere og kopimottakere. Merknadene fra OOF er ikke oversendt samtlige parter til
uttalelse ettersom de i det alt vesentligste gjentar tidligere anførte argumenter i saken.

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans for kommunale vedtak etter markaloven,
jf. $ 16.

Fylkesmannen ser slik på saken

1 . Innledning
Klagefristen på vedtaket av 21. oktober 2074 er i utgangspunktet tre uker, jf. fuI. $ 29 første ledd,
Fristen begynner äløpe fra <<underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part).
Flere av klagene kan være fremsatt etter klagefristens utløp,jf. også fuI. $ 31 ved overskridelser
av klagefristen, Likevel har ikke Fylkesmannen funnet behov for å gå nærrnere inn på
spørsmålet. I brev av 6. februar 2015 meddelte Fylkesmannen at klagesaken ble satt i bero i
påvente av en forberedende klagebehandling, bl.a. for å underrette om vedtaket og klagerett. På
denne bakgrunn, samt at kommunen ikke har hatt innvendinger mot å ta andre klager til
behandling og at Fylkesmarìnen kan <çrøve alle sider av saken>>, jf. ful. $ 34 andre ledd, har ikke
Fylkesmannen merknader til å anse alle innkomne klager i saken som under behandling.

Fylkesmannen bemerker at man ikke har funnet grunn til å betvile hvorvidt Landbrukskontorets
avgjørelse under punkt 1 er et <enkeltvedtak>> som kan påklages jf. fuI. $ 28 første ledd, jf. $ 2

første ledd bokstav b). Tillatelsen kommunen ga er et <<enkeltvedtak> og omgjøringer av
enkeltverltak er namalt også <enkeltvedtak>.' På dun andre siden så har Landbmkskontoret
opphevet en tillatelse fordi man anså tillatelsen som unødvendig. Avgjørelsen kan derfor anses

som en "annullering" av et ugyldig vedtak. I forlengelsen av det kan en stille seg spørsmålet om
det vil være et <enkeltvedtak>. Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at synspunktet forutsetter at

den opprinnelige tillatelsen er ugyldig. En tillatelse er ikke nødvendigvis ugyldig selv om den er
unødvendig. En annen forutsetning vil være at tillatelsen ikke bare er ugyldig, men en nullitet.
Fylkesmannen peker på at tillatelser sjeldent er nulliteter fordi de ikke er inngripende. Tillatelser
betraktes normalt som angrip elige.2 Om dette har Woxholth skrevet i Forvaltningsloven med
kommentarer av 2011 s. 566-561:

<Et spørsmål som har vært omstridt i juridisk teori er om omgjøring (<annulleritrgr) av et ugyldig
vedtak er enkeltvedtak. Eckhoff/Smith legger til grunn at omgjøring av et ugyldig vedtak er
enkeltvedtak, dersom det vedtak som blir omgjort er angri¡telig, jfr EckhofflSmith s 336. Det som
etter Eckhoff/Smith sin oppfatning avg¡ørende taler for at en omgjøring av et angripelig vedtak er
enkeltvedtak er at omgjøringen opphever de rettsvirkninger vedtaket har inntil
omgjøringstidspunktet. Nulliteter, dvs (ugyldige) vedtak som helt fraførst av er virkningsløse,
trenger i følge Eckhoff/Smith derimot ikke omgjøres. Men det forvaltningsorgan som har truffet
vedtaket kan selvsagt slå fast at det er ugyldig - ogbør gjøre dette, hvis det er nødvendig for å

skape klarhet. Imidlertid må Eckhoff/Smith forstås slik at selv om dette skjer, fattes intet
enkeltvedtak.

Jeg har i tidligere utgaver av denne boken gitt min tilslutning til dette syn. Jeg har imidlertid
endret oppfatning. Grunnen er at sondringen blir for subtil. Avgjørende bør være den enkle

' Jf. Woxholth, <Forvaltningsloven med kommentareo>,2011, s. 566.

' Jf. EckhofflSmith, <Forvaltningsrett>, 8. utgave, 2006, s.462.
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betraktning at når forvaltningsorganet først finner grunn til å avklare rettstilstanden ved en formell
avgjørelse, bør del.på samme måte som ved andre lovbundne vedtak om enkeltpersoners

rettigheter og plikter følge reglene om enkeltvedtak, jfr Bernt/Rasmussen, Frihagens

forvaltningsrett -bind I, s 136, jfr også Graver, Alminneligforvaltningsrett, s 559.>>

Fylkesmannen vil også bemerke at man anser at de ulike organisasjonene har både <rettslig

klageinteresse>> etter ful. $ 28 og trolig særskilt klagerett etter markaloven. Etter Fylkesmannens

syn taler gode grunner for å anvende markaloven $ 16 andre ledd om klagerett på kommunale

vedtak etter gg 5,7 første ledd, 9 og 10 til også å omfatte tillatelse etter $ 14. Uavhengig av dette

er $ 16 andre ledd ikke ment å innskrenke klageretten etter forvaltningsloven, men å konstatere at

slike organisasjoner har klageadgang uavhengig av om de har rettslig klageinteresse etter fvl. $

28, jf . Ot.prp. nr.23 (2008-2009) s. 47 . Når det gjelder NOA som først påklaget tillatelsen siterer

Fylkesmannen fra deres hjemmeside:

<Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er en demokratisk medlemsorganisasjon, og et

av 18 fylkeslag i Naturvemforbundet. NOA jobber for naturen og miljøet i sin region, og

har i tillegg 18 lokallag som jobber med saker i sitt nærmiljø.

NOAs arbeidsopp Eaver fremgår av Naturvernforbundets formålsparagraf, hvor det heter

at man skal

",., arbeideþr å verne naturen og síkre livsmif øer slik at menneskelig virksomhet

ikke overstiger tålegrenser i naturen."
samt

" ... arbeide þr et samfunn der menneskene lever i harmoni med aturen. Dette er
et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangþldet er sikret þr framtidige
generasjoner, og hvoy naturens egenverdi legges til grunnfor arbeidet nted å øke

menneskers respekt for og kjærlighet til liv og la.ndsknp.">>

Etter Fylkesmannens syn er NOA en organisasjon som bl.a. har naturvern og friluftsliv som

formål og har <rettslig klageinteresse>, jf. ful. $ 28.

Når det gjelder Fylkesmannsembetenes rolle som klageinstans så er herværende sak delt mellom
Buskerud og Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus forholder seg til markaloven

$ 16 og at embetet er klageinstans for kommunale vedtak etter markaloven. Samtidig har

departementet forutsatt følgende i forarbeidene til markaloven, Ot.prp. nr.23 (2008-2009) s. 18:

<For å få en så helhetlig forvaltning som mulig av Marka, vil fylkesmannen i Oslo og Akershus

også overta klagemyndigheten fra de enkelte fylkesmannsembeter og fylkeslandbruksstyret for
alle kommunale vedtak etter skogloven og markaforskriften som gjelder Marka. Det forutsettes at

arbeidet med nødvendige lov- og forskriftsendringer følges opp av Landbruks- og

matdepartementet.>

I skrivende stund er ikke Fylkesmannen kjent med at forutsetningen er fulgt opp av Landbruks-

og matdepartement. I dagjeldende landbruksvegforskrift av 20. desember 1996 $ 4-1 heter det at

vedtak kan påklages til <fylkesmannen>). For ordens skyld bemerkes det at ordlyden i
bestemmelsen ff videreført i landbruksvegforskriften av 28. mai20l5, som trådte i kraft 1. juli
2015. For Fylkesmannen fremstår det som tilstrekkelig klart at <fylkesmannen)) skal forstås som

det aktuelle fylkesmannsembetet for fylket kommunen tilhører.

Derfor vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus understreke at man i det følgende kun vil ta stilling
til hvorvidt tiltaket krever saksbehandling etter markaloven. Alle anførsler og spørsmål som

g
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gjelder tillatelsen etter landbruksvegforskriften er dermed til behandling hos Fylkesmannen i
Buskerud, og vil ikke bli r,urdert i det følgende.

Forutsetningen videre er at veitiltaket i saken ikke er omfattet av byggeforbudet i marka, jf.
markaloven $ 5 første og andre ledd. Landbrukskontoret har ansett veien som et landbrukstiltak
som er unntatt byggeforbudet siden veien krever tillatelse etter landbruksvegforskriften. En
gyldig tillatelse etter landbruksvegforskriften er følgelig en forutsetning uavhengig av denne
klagesaksbehandlingen etter markaloven.

2. Er landbrul<svegen underlagt saksbehandling etter markaloven
Spørsmålet i saken er om et landbrukstiltak som er unntatt byggeforbudet i marka, se $ 5 første
og andre ledd, likevel skal saksbehandles etter markaloven.

Krav til søknad og tillatelse følger av markaloven $ 14, som lyder:

(Tiltak omfattet av loven kan bare settes i verk dersom det er gitt tillatelse av myndigheten etter
loven. Tillatelse kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket må anses større erur de skader og
ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig.

For søknader som går inn under $ 7 skal søknadsbehandlingen begrenses til å kontrollere at
tiltaket er i samsvar med de vilkår som framgår av $ 7>.

Første ledd andre punktum definerer vilkårene for å gi en tillatelse. Hvorvidt vilkårene er oppfylt
for forlengelsen av Dammyrdalsveien er ikke til behandling i saken. Første ledd første punktum
krever at diltak omfattet av loven>> ikke kan igangsettes før <<myndigheten etter loven> har gitt
en tillatelse som redegjør for at vilkårene i andre punktum er oppfylt. Etter $ 3 vil det være enten
kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Miljødirektoratet eller departementet, siden det
ikke er fastsatt næTrnere i bestemmelsen. Men siden kommunen har kompetanse til å gi varig
dispensasjon fra byggeforbudet, jf. $ 15, så er det nærliggende å anla at kommunen som
markamyndighet har kompetanse til å gi tillatelse etter $ 14.

Det sentrale spørsmålet er dermed om forlengelsen av Dammyrdalsveien er et <tiltak omfattet av
loven>> jf. $ 14 første ledd første punktum, Besvares spørsmålet bekreftende så kreves det en
tillatelse.

En naturlig språklig forståelse av begrepet <[t]iltak omfattet av loven>> tilsier som utgangspunkt
alle typer tiltak som er underlagt lovens saklige virkeområde. Markaloven på sin side har ingen
definisjon av <tiltak>, slik som f. eks. plan- og bygningsloven (pbl.) i $ 1-6. Derimot har loven
enkelte bestemmelser som lister opp ulike tiltak som er forbudt,3 tiltak som er unntatt fra
forbudeta og tiltak som krever særskilt tillatelse.s Enten det er knyttet materielle eller
prosessuelle krav til disse tiltakene, så vil de være omfattet av <omfattet av loven>.

Det følger direkte av $ 9 første ledd første punktum at <anlegging av stier og løyper>> krever
tillatelse. Når det gjelder bygg"- og anleggstiltak som er forbudt etter g 5 første ledd første
punktum, så følger det direkte av bestemmelsen og også legalitetsprinsippet at <<bygge- og
anleggstiltak> vil være <omfattet av loven>. Fordi forbudet krever hjemmel i lov. Samme logikk
begrunner hvorfor tiltak som er unntatt forbudet vil være <omfattet av loven>>. Et unntak

'Se55førsteledd.
o S. ç 5 andre ledd oC $ 7.

'se ç 9.
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forutsetter at det som utgangspunkt er forbudt. Spørsmålet en kan stille seg er om forlengelsen av

Dammyrdalsveien ville vært forbudt som et <<bygge- og anleggstiltakD med hjemmel i $ 5 første

ledd, hvis unntaket om <landbrukstiltak> i $ 5 andre ledd ikke hadde blitt lovfestet giennom

stortingsbehandlingen av lovforslaget, se Innst. O. nr. 58 (2008-2009), s. 11-12.

Byggeforbudets system og oppbygning er sentralt på dette punktet. Markaloven $ 5 lyder:

<Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som nevnt

i plan- og bygningsloven $ 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder

fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak kn¡tet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt

terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.

Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nermt i plan- og bygningsloven

$ 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter $ 6-4 tredje ledd i samme lov.>

I bestemmelsens første ledd andre punktum er <<bygge- og anleggstiltak)) definert. Ordlyden
tilsier at <<bygge- og arileggstiltak)) i markalovens forstand likestilles mcd plan- og

bygningslovens definisjon av <<tiltak) i pbl. $ 1-6. Av dette kan det bl.a. utledes to slutninger.

Den første er at alle <<tiltak) etter pbl. $ 1-6 som utgangspunkt er forbudt å gjennomføre i marka

uten dispensasjon etter $ 15. Den andre slutningen er at lovene opererer med to ulike
tiltaksbegrep. Plan- og bygningslovens diltak)) er i markalovens forstand å anse som <<bygge- og

anleggstiltak>. Rent språklig sett er <<bygge- og anleggstiltak) et snevrere begrep enn <tiltak>,

Dette skillet er slik Fylkesmannen ser det, en konsekvens av lovens hovedformål om å fremme

og tilrettelegge for füluftsliv, naturopplevelser og idrett. Med hensyn til formålet kan det ikke

utelukkes at andre arbeider eller prosjekter kan bli karakterisert som diltak)) etter markaloven

$ 14 og krever tillatelse, selv om det ikke er et <tiltak> etter pbl. $ 1-6.

På denne bakgrunn har Fylkesmannen kommet til at det kan utledes av ordlyden at till.ak etl.er

pbl. $ 1-6 krever tillatelse etter markaloven $ 14 første ledd første punktum.

I forarbeidene er problemstillingen i saken ikke berørt i særlig grad. I merknadene til
bestemmelsen i Ot.prp. nr.23 (2008-2009) s. 46, uttaler departementet om $ 14:

<Tillatelsen i henhold til $ 14 kan gis til gjennomføring av et tiltak som er i samsvar med vedtatt

arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som omtalt i $ 7.))

I de generelle kommentarene uttaler departementet på s. 23

<LNF-formålet modifiseres imidlertid ved at det generelle bygge- og anleþgsforbudet videreføres

og utvides noe i lovforslagets $ 5, jf. $ 4, slik at det nå også omfatter bygge- og anleggstiltak i
landbruket. Hovedbegrunnelsen for dette er at bygge- og anleggstiltak innen landbruket vil kunne

forringe Markas kvaliteter for friluftslivet i samme grad som andre bygge- og anleggstiltak. I
tillegg firurer departementet at det er viktig å unngå en gradvis utbygging i Marka til skade for
friluftsliv og naturopplevelse. Landbruket i Marka har også allerede en god infrastruktur, noe som

irurebærer at behovet for bygge- og anleggstiltak innen landbruk må antas ikke å være særlig

omfattende.>

Uttalelsen er imidlertid gitt til et høringsutkast som ikke inneholdt vilkåret om at landbrukstiltak
er unntatt byggeforbudet etter $ 5 andre ledd. Dette vilkåret kom med i stortingsbehandlingen av

loven og er vurdert i Innst. O. nr. 58 (2008-2009), s. II-I2:

>=?

<Videre vil flertallet fremme følgende forslag:
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"$ 5 Forbud mot bygge- og anleggstiltak, andre ledd skal lyde:
Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som newt i plan- og
bygningsloven $ 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter g 6-4 tredje ledd i samme
lov."

Flertallet ønsker ikke at bygg"- og anleggsforbudet i $ 5 skal gjelde for bygge- og anleggstiltak i
landbruket.>

Videre uttales det på s. 14-15:

<Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at igangsetting av
tiltak enten vil kreve tillatelse eller dispensasjon etter markaloven. [.,.]

Flertallet viser til at systemet med søknadsbehandling vil være i tråd med forslag til ny
bygningsdel av plan- og bygningsloven, jf. Ot.prp. nr. 45 (2008 -2009), hvor hovedregelen er at
alle bygge- og anleggstiltak krever søknad til kommunen. Videre kan det - uavhengig av
byggeforbudet og lovens arealformål - planlegges for tiltak i landbruket, herunder for bygninger
og terrenginngrep.))

Uttalelsene i forarbeidene trekker hovedsakelig i retning av at landbrukstiltak skal unntas fra det
materielle forbudet i $ 5 første ledd. Men det synes også å være forutsatt at tiltak som ikke er
forbudt likevel krever en tillatelse etter $ 14.

I rundskriv T-3109 er også denne forutsetningen kommet til uttrykk, sammen med henvisningen
til <<tiltak) etter pbl. $ 1-6:

<Tiltak som er nevnt i $ I -6 i plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres innenfor

., qlarkagrensen uten tillatelse etter $ l4 eller dispensasjon etter $ 15.>

I lovkommentarene, note 24 til $ 5 på www.rettsdata.no, tar Marianne Reusch til ordet for den
samme forståelsen:6

<Den praktiske betydningen av unntaksbestemmelsen er at tiltak i landbruk følger lovens
ordinære saksbehandlingsregler, jf. $ 14. Ved wrderingen av tiltaket gjelder ikke det generelle
byggeforbudet i $ 5 første ledd, Landbrukstiltaket må for øvrig også wrderes etter lovens
formålsbestemmelse, jf. $ 1. I praksis vil hensynet til lovens fomål ivaretas ved anvendelsen av
vilkårene i $ 14 første ledd. Om tiltaket vil utløse plikt til å utarbeide reguleringsplan, vil avhenge
av om det er et større tiltak etter plan- og bygningsloven $ l2-1 tredje ledd. Herunder vil det
kunne ha betydning hvilke virkninger tiltaket vil ha for friluftsliv og andre interesser. Et særlig
spørsmål er om behandling av landbruksveier faller utenfor saksbehandlingsreglene i markaloven
fordi slike tiltak eventuelt uttømmende reguleres av forskrift 27 . apnl 1994 nr.334 om veier for
landbruksformål, som er hjemlet i skogbruksloven $ 7 tredje ledd. Spørsmålet er ikke løst direkte,
verken i markaloven, som er den nyeste, eller gjennom skogbruksloven/landbruksveiforskriften,
Det rettslige utgangspunkteT er aI der flere lover regulerer det samme forholdet, skal lovene
anvendes kumulativt og den enkelte rettsregel skal anvendes så langt de rekker etter sitt innhold.
(Sammenstøt mellom likeartede regler.) For landbruksveier i Marka tilsier dette utgangspunktet at
veiene skal saksbehandles etter skogbruksloven og landbruksveiforskriften, samt at tiltaket må
oppfylle kravene i markaloven $ 14. Byggesaksforskriften $ 4-3 første ledd, bokstav e fastsetter at
en del av plan- og bygningslovens bestemmelser (blant annet om søknadsplikt, ansvarsrett mv.)
ikke gjelder for landbruksveier godkjent etter skogbruksloven. Det er blant annet ikke gjort
unntak fra plan- og bygningsloven $ 12-1 tredje ledd som stiller krav om reguleringsplan for tiltak
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.>

6 Noten er sist revidert22. mai2015
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Fylkesmannen bemerker at Reusch ikke argumenterer for en særskilt tillatelse etter $ 14, men at

tiltaket må oppfylle vilkårene som fremgår av bestemmelsen. Etter Fylkesmannens syn bør det

både fremgå og begrunnes i vedtaket hvorfor tiltaket er i tråd med $ 14, jf. fvl. $ 25 og

alminnelige forvaltningsrettslige krav til vedtakets begrunnelse.

Også reelle hensyn taler for å forstå vilkårene <omfattet av loven> i $ 14 slik at alle <<bygge- og

anleggstiltak> krever tillatelse, selv om de er unntatt byggeforbudet. Særlig lovens formål støtter

en slik tolkning. Vilkårene for å gi tillatelse etter $ 14 første ledd andre punktum er at <fordelene

ved tiltaket må anses større enn de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet,
naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig>. Det er gjennom markamyndighetenes

saksbehandling av prosjektet at man fär prøvd dets betydning på hensynene som loven har som

formål å ivareta, jf. $ 1. Derfor fremstår det som problematisk å unnta ,,bygge- og anleggstiltak))

fra denne r,urderingen i marka uten en klar unntakshjemmel.

Etter dette har Fylkesmannen kommet til at alle <<bygg"- og anleggstiltak) etter $ 5 første ledd vil
være <omfattet av loven>> etter $ 14 første ledd første punktum. Det innebærer at alle diltak>
etter pbl. $ 1-6 som utgangspunkt vil være forbudt i marka og krever dispensasjon eller en

tillatelse hvis de er unntatt byggeforbudet.

For ordens skyld understreker Fylkesmannen at vilkårene for å gi tillatelse varierer med hensyn

til typen tiltak. Første og andre ledd i $ 14 skiller mellom vilkårene for generelle tiltak etter loven

og de som følger av $ 7. Et annet moment er at en dispensasjon på sLrengere vilkår ctl"cr $ 15 vil
konsumere vurderingen etter $ 14. Har man fått dispensasjon fra byggeforbudet etter $ 15 er det

nærliggende ä anta at en vurdering av tillatelsesspørsmålet etter $ 14 vil være overflødig.

Dermecl er spørsmålet om omsøkte forlengelse av Dammyrdalsveien er et tiltak etter $ 1-6, noe

som betyr at det vil være <<omfattet av loven>> etter $ 14 ogkrever tillatelse, jf. første ledd første
punktum.

Etter Fylkesmannens syn er ikke svaret særlig tvilsomt. Anleggelse av vei er for det første

søknadspliktig etter dagjeldende pbl. $ 20-l første ledd bokstav L Og for det andre er <tiltaket> i
medhold av byggesaksforskriften (SAK10) $ 4-3 første ledd bokstav e unntatt fra en rekke regler

i plan- og bygningsloven hvis det er i samsvar med pbl. $ 1-6 andre ledd. Dagleldende pbl. $ 1-6

andre ledd første punktum lyder:7

<Iverksettingav tiltak som omfattes av denne lov,kanbare skje dersom de ikke er i strid
med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og

reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse> (Fylkesmannens

kursivering).

Etter dette er det Fylkesmannens syn at Dammyrdalsveien ville vært forbudt som et <<bygge- og

anleggstiltak> med hjemmel i $ 5 første ledd, hvis det ikke var unntatt forbudet som et

dandbrukstiltak)), jf. $ 5 andre ledd. Fylkesmannen har kommet til at omsøkte tiltak er <omfattet

av fmarka]loven)) og krever tillatelse, jf. $ 14 første ledd første punktum.

Resultatet i saken er at det hefter feil ved Landbrukskontorets lovanvendelse i vedtaket av 2l
oktober 2014 punkt 1, ved opphevelsen av tillatelsen etter markaloven $ 14,

7 Med dagleldende plan- og bygningslov siktes det til plan- og bygningsloven av 20ll0 før endringene som trådte i
kraft l. juli 2015.
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Fylkesmannen er derfor kommet til at Landbrukskontorets avgjørelse i punkt 1 i vedtaket av 21,
oktober 2014 mä oppheves. Denne avgjørelsen medfører at tillatelsen etter markaloven $ 14 av
23. april201 4 nä er det gjeldende vedtaket og at klagene på denne tillatelsen må underlegges en
ny behandling av Landbrukskontoret etter forvaltningsloven $ 33.

Hvis Landbrukskontoret opprettholder den opprinnelige tillatelsen etter $ 14, skal saken
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til klagebehandling. Derimot om
Landbrukskontoret endrer på tillatelsen, uavhengig av om det er til fordel for søker eller klager,
så vil det være et nytt enkeltvedtak som kan påklages. I så fall må sakens parter underrettes om
vedtaket og klagefrist, se forvaltningsloven g 27.

Klagene på Landbrukskontorets for Ringerike og Hole kommunes avgjørelse om å oppheve
tillatelsen har ført frem i saken.

3. Avsluttende bemerl*tinger
Fylkesmannen bemerker at den 16. september 2014 ble Klima- og miljødepartementet forelagt
spørsmålet om mindre bygg"- og anleggstiltak i landbruket og landbruksveier er omfattet av
søknadsplikten etter markaloven $ 14.' I brev av 9. novemb er 2015 opplyser departementet at det
har henvendt seg til Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet for å få en uttalelse om
problemstillingene som henvendelsene fra Fylkesmarìnen og fra Nittedal kommune datert 30.
september 2ü5e reiser. Bakgrunnen for henvendelsen til lovavdelingen er at Klima- og
miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har ulikt syn på forståelsen av
markalovens saklige virkeområde, l0

Fylkesmannens syn i saken er i det vesentligste i samsvar med Klima- og miljødepartementets
forståelse.

Ut fra hens¡met til partene kan ikke Fylkesmannen se at det er grunn til å utsette behandlingen av
saken inntil lovavdelingens uttalelse foreligger. Dersom lovavdelingen skulle komme til at en
riktig tolkning av loven tilsier at veianlegget ikke er omfattet av markaloven, vil Fylkesmannen
gjennomgå spørsmålet på nytt.

>k {< {<

8 Fylkesmannens ref; 201415813-3.
e I Fylkesmannens ret 2}l5l55l3
r0 Klima- og miljødepartementets brev av 6. november 2015 ref: 2Tl4l2g53
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Slutning
Landbrukskontorets for Ringerike og Hole kommunes avgjørelse om å oppheve tillatelsen etter

markaloven $ 14 i punkt I i vedtak av 21. oktober 2014, oppheves, jf. forvaltningsloven $ 34

siste ledd.

Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven $ 28

Landbrukskontoret anmodes om å prioritere behandlingen av klagene på tillatelsen etter
markaloven $ 14 av 23. apnl20I4, og oversende saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til
endeli g klagebehandling dersom tillatelsen opprettholdes.

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene

Fylkesmannen gtrør oppmerksom på partenes rett til å kreve dekket vesentlige kostnader som har
vært nødvendige for å få vedtaket endret til hans gunst, jf. forvaltningsloven $ 36. Et eventuelt
krav om å få dekket sakskostnacler må fremsettes for Fylkesmannen innen tre uker fra

mottakelsen av denne avgjørelsen.

Med hilsen

Merethe Helstad
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkj ent.

Kopi til:
Bærum Natur- og Friluftsråd
Olav Granheim
Fylkesmannen i Buskerud
Finn Viggo Amundsen
Naturvemforbundet i Oslo og Akershus
DNT Oslo og Omegn
Lillomarkas Venner
Oslo og Omland Friluftsråd

Skiforeningen
Klima- o g milj ødepartementet
Løvenskiold Skog AS
Sørkedalen Vel

Odd Meldal
underdirektør
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Tillatelse til bygging av Dammyrdalsvegens forlengelse (nytt vedtak etter 

landbruksveiforskriften) 

 
1. Om tidligere behandling av saken 

Løvenskiold Skog AS søkte den 04.07.2013 om å bygge landbruksveg som en forlengelse av 

Dammyrdalsvegen. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole traff den 18.03.2014 vedtak om å 

tillate bygging. Dette vedtaket ble senere påklaget til Fylkesmannen i Buskerud som blant 

annet påpekte at vilkårene for vedtaket ikke var kommet tydelig frem og at det heller ikke var 

opplyst om klageadgang og Fylkesmannen har derfor sendt saken tilbake til kommunen.  

 

Landbrukskontoret ser det enklest å omgjøre (oppheve) tidligere vedtak og treffe nytt vedtak 

som retter opp de opprinnelige manglene. Det antas enklere å forholde seg til enn å ha ett 

opprinnelig vedtak med tilføyde rettelser. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole har derfor 

gjort følgende vedtak: 

 

Vedtak 
1. Landbrukskontorets tidligere vedtak fattet etter landbruksvegforskriften datert 

18.03.2014, og 12.11.2014 omgjøres (oppheves), jf. forvaltningslovens § 35 og 

erstattes av nytt vedtak gjengitt nedenfor. 

 

2. Landbrukskontoret gir med hjemmel i forskrift av 20. desember 1996 om planlegging 

og godkjenning av veier for landbruksformål tillatelse til bygging av overnevnte vei i 

veiklasse 3 på følgende vilkår: 

 

a) Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fjell skal bare utføres i den 

grad det er nødvendig for å oppnå veiklasse 3, jfr. reglene i ”Normaler for 

landbruksveier med byggebeskrivelse” datert 20.06.1997. Det forutsettes at man 

under bygging tar nødvendige hensyn til miljø- og kulturminner og at friluftslivet 

tilgodeses i størst mulig grad. 

 

b) Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når skogsdrifter 

gjør det påkrevet og i samråd med Skiforeningen. Landbrukskontoret i Ringerike 

og Hole skal gis adgang til brøyteplan for anlegget. Større skogsmaskiner skal 

ellers på vinterstid kjøres gjennom på ubrøytet vei. 
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c) Bygging av veien kan først påbegynnes når klagefrist er utløpt og hvis vedtaket 

påklages, først når vedtak i klagesaken eventuelt stadfester tillatelsen, jfr. fvl § 42. 

 

2. Kort om hensikten med veien det er søkt om tillatelse til å bygge. 

Løvenskiold Skog AS har søkt om å bygge en landbruksvei i veiklasse 3, som en forlengelse 

av Dammyrdalsveien. Dette er en vei som skal binde sammen Dammyrdalsveien med (sidevei 

til Jonsputten) skogsbilvei på Lommedalsiden av høydedraget. Veien skal tjene som ordinær 

skogsbilvei for området. Den vil også få en funksjon som vei til bruk i forvaltning av 

eiendommen og for transport av maskiner og utstyr knyttet til næringsvirksomheten på 

eiendommen. Veien det søkes om er opplyst å også få funksjon som beredskapsvei i 

forskjellige sammenhenger, blant for ettersyn av drikkevannskildene og dammer. 

 

Anlegget er en erstatning for en enklere veiløsning som søker hadde tilgang til lenger sør ved 

Kampen og som Løvenskiold Skog AS har opplyst at de ikke lengre har tilgang til.  

 

Veien anlegges i et område det kommer tidlig og mye snø. Det er uttalt fra søker at det ikke vil 

være aktuelt å brøyte veien annet enn når det er spesielt påkrevd for drifter i område og at det  

følgelig kan gå flere år mellom hver gang vegen blir brøytet. Det er i søknaden opplyst at ved 

flytting av skogsmaskiner vil dette skje på ubrøytet vei. Da deler av traseen benyttes som 

skiløype vil dette skje i samråd med Skiforeningen, som Løvenskiold Skoger AS har et godt 

samarbeid med. 

 

3. Landbrukskontorets vurdering 

Landbrukskontoret har vurdert søknaden ut fra forskrift om planlegging og godkjenning av 

veier for landbruksformål. Forskriften fastsetter at planlegging og bygging av veier for 

landbruksformål skal skje på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger og det skal 

samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner 

og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 

I forbindelse med søknader av denne art er det et krav om at frivillige naturvern- og 

friluftsorganisasjoner skal gis adgang til å uttale seg. Landbrukskontoret sendte søknad om 

bygging ut på høring den 30.07. 2013. Søknaden ble sendt til frivillige naturvern- og 

friluftsorganisasjoner. Paraplyorganisasjonen Oslo og Omland Friluftsrådet ble tilsendt 

søknaden i den formening at alle brukere av område ble varslet. Det har innkommet en rekke 

høringsuttalelser. Samtlige av de organisasjoner og enkeltpersoner som har avgitt uttalelse 

mottar kopi av dette vedtaket, se liste på siste side.  

 

De innspill som er innkommet i forbindelse med høring og seinere i prosessen mener at det må 

tas særlig store hensyn til både naturmiljøet og friluftslivet. Friluftslivets kommentarer går i 

første rekke ut på konflikten med at eksisterende vei og ny trase kan bli brøytet og dagens 

skiløype ikke kan benyttes.  

 

Nedenfor følger Landbrukskontorets vurdering av hovedhensynene.  

 

3.1 Vurdering av miljøverdier (naturmiljø, landsskap og kulturminner mv). 

Søknaden er vurdert opp mot naturmangfoldlovens bestemmelser, de eksisterende 

registreringer av naturmiljøet på stedet og lokal kunnskap. Vedlagt søknaden fulgte kart over 

traseens forløp i terrenget og en beskrivelse av miljøkvalitetene i og langs veitraseen. Av 

søknaden fremgår at veien legges etter en eksisterende opparbeidet traktorvei, som går over i 
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en enkel driftsvei. Dette strekket utgjør 510 meter av veiens totale lengde på 1975 meter. De 

resterende 1465 meterne anlegges som fyllingsvei over fast mark og myr.  

 

Området veien går i er kulturskog og innehar ikke spesielle miljøkvaliteter som vil gå tapt ved 

anleggelse av en skogsbilvei. Det vises til registreringene som er gjort langs traseen. 

Landbrukskontoret fastslår  at skogen der  traseen ligger i består av hogstklasse 2 og 3, samt ei 

trebevokst myr. Myra veien legges på er lite omdannet, tresatt impediment. Det er ikke 

registrert vekster med spesiell vernestatus på myra. Den samlede belastningen på økosystemet 

i område vil ikke bli vesentlig endret. Med planer om vern i tilstøtende områder vil vernet 

være et avbøtende tiltak, jfr. §10. 

 

En subjektiv oppfatning av at en vei skjemmer landskapet er reell for mange. Dette må 

vurderes opp mot den næringsmessige nytten. I dette tilfelle mener kommunen at tiltaket har 

så stor nytte at det oppveier den begrensede ulempe veien vil utgjøre for naturmiljøet. 

 

Heller ikke måten veien bygges antas å medføre annet enn små innvirkninger på 

naturmangfoldet.  Veien bygges i hovedsak som fyllingsvei uten større terrenginngrep. 

Skjæringer og fyllinger pusses opp og sprenging av fjell utføres i den grad det er nødvendig 

for å oppnå veiklasse 3. Anlegget skal følgelig bygges slik at det ikke vil forvolde uakseptable 

skader i forhold til naturmangfoldet.  

 

Landbrukskontoret anser at en interesseavveiing mellom nytten veien vil ha for skogbruket 

sett opp mot de hensyn som naturmangfoldloven skal sikre, jfr. naturmangfoldloven § 14, 

tilsier at godkjenning bør gis. 

 

3.2 Vurdering av hensynet til friluftslivet 

På høydedraget der veien ønskes anlagt, kommer det snø tidlig og i store mengder. I dag 

brukes eksisterende vei til skiløype. Dette er et løypealternativ skiløperne benytter tidlig på 

vinteren og hvor føret holder lengst utover vårvinteren.  

 

Landbrukskontoret har i sin vurdering lagt vekt på friluftsorganisasjonenes uttalelser om at det 

har betydning å ha et løypetilbud så tidlig som mulig i sesongen. Det er klart at brøyting kan 

skape ulempe for skiidretten særlig tidlig i sesongen, men som det fremkommer i 

opplysningene fra søker vil brøyting ikke være aktuelt særlig ofte. Ut fra Løvenskiold Skoger 

AS sitt fremlagte notat om frekvens av brøyting av den nye veien, så vil ulempene ikke bli 

større enn den næringsmessige nytten av veien. Likevel, for å avbøte ulemper som brøyting 

eventuelt kan medføre for skiidretten, så har Landbrukskontoret satt som vilkår for tillatelse at 

grunneier samarbeider med Skiforeningen. Landbrukskontoret oppfatter at Skiforeningen og 

Løvenskiold Skoger AS har hatt og har et meget godt samarbeid for å ivareta friluftslivets 

interesserer og dermed bruk av skogsveier til skiløyper. Landbrukskontoret har i sin vurdering 

også vektlagt at de mange som benytter marka til sykling på sommerstid vil få en ny attraktiv 

trase som binder sammen Lommedalen og Sørkedalen. Ser man samlet på fordeler og ulemper 

året sett under ett er det ikke åpenbart at ny vei blir negativ for friluftslivet.  

 

3.3 Samlet vurdering av miljøverdier og friluftslivsinteresser 

Landbrukskontoret anser etter en samlet vurdering av interessene at innvirkningene på 

naturmiljøet blir meget begrensede. For friluftslivet vil brøyting av veien kunne medføre noen 

ulemper enkelte vintre, men også fordeler ved en ny attraktiv sykkeltrase på sommerstid. 

Samlet sett vil veien heller ikke få vesentlige negative innvirkninger for friluftslivet. De 

erfaringer man har med samarbeid mellom Løvenskiold Skog og Skiforeningen tilsier at 

næringsvirksomhet i område og skiidretten bør kunne leve godt med hverandre.  
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Landbrukskontorets samlede vurdering er at det behov som Løvenskiold Skog har til å anlegge 

vei overstiger ulempene for naturmiljø og skigåing. Det gis dermed tillatelse til å bygge veien.  

 

4. Utsatt iverksetting av vedtaket  

Landbrukskontoret ser det lite formålstjenlig å gi tillatelse til å påbegynne bygging av veien 

før det er klarlagt om det klages og en klagebehandling eventuelt er avsluttet. Tillatelsen til å 

påbegynne bygging gjelder derfor først fra det tidspunkt eventuelle klager er behandlet og det 

er truffet endelig vedtak i saken. Dette fremgår i punkt 2 c) i selve vedtaket. Hjemmelen for 

utsatt iverksetting er forvaltningsloven § 42, 1. ledd 

 

5. Klageadgang 

Ved at det første vedtaket er omgjort og erstattet av nytt vedtak med samme innhold så er det 

klagerett både på omgjøringen av det første vedtaket og på innholdet i det nye.  Av den grunn 

gis følgende veiledning; Dersom man mener det første vedtaket (av 18.03.14) bør bli stående 

slik det var, så kan man klage på omgjøringen. Hvis man derimot ønsker å klage på tillatelsen 

som er gitt, herunder vilkårene knyttet til tillatelsen, så kan man begrense sin klage til vedtaket 

som inngår i dette brevet.   

 

Vedlagt følger standardskjema som inneholder alle opplysninger om rett til dokumentinnsyn, 

klage og klagefrist.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Heidi Skagnæs 

konst. enhetsleder 

  Eiliv Kornkveen 

konst. avdelingsleder landbruk 

eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no  

          

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN  

Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, 3007 DRAMMEN  

Hole kommune, v/ miljøvernleder, 3530 RØYSE  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO  

Oslo og Omland Friluftsråd, Postboks 8896, 0028 OSLO  

Ringerike Turistforening, Postboks 51, 3502 HØNEFOSS  

Skiforeningen, Kongeveien 5, 0787 OSLO  

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Maridalsveien 120, 0461 OSLO  
 

DNT Oslo og omegn, Postboks 7, Sentrum, 0101 Oslo 

Bærum natur- og friluftsråd, Furulia 27, 1356 Bekkestua 

Sørkedalens vel v/ Odd Holter, Sakariasveien 21, 0758 OSLO odd.holter1@gmail.com 

Lillomarkas venner, Sagstuveien 10, 0976 OSLO 

Jan M. Fredriksen, Sørkedalen 826, 0758 OSLO 

Finn Viggo Amundsen, Bjørn Farmanns gate 3, 0271 OSLO 
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OPPHEVELSE AV GODKJENNING ETTER MARKALOVEN § 14  OG 

BEHANDLING AV KLAGE FRA NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG 

AKERSHUS – DAMMYRDALVEIEN 

 

 

Vedtak 

 

Etter at Landbrukskontoret har vurdert klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

fattes følgende vedtak: 

 

1. Landbrukskontorets vedtak datert 23.04.2014 etter Markaloven oppheves i sin helhet, 

jf. Forvaltningslovens § 35 

2. Klagen tas delvis til følge(pkt. 6 i klagen). Landbrukskontorets vedtak etter 

landbruksveiforskriftens datert 18.03.2014 opprettholdes i sin helhet. I tillegg settes 

følgende vilkår for tillatelsen, jf. Landbruksvegforskriftens § 3-3 og 3-4: 

a. Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fjell skal bare utføres i den 

grad det er nødvendig for å oppnå veiklasse 3. 

b. Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når 

skogsdrifter gjør det påkrevet eller i samråd med Skiforeningen. 

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole skal gis adgang til brøyteplan for 

anlegget. Større skogsmaskiner skal ellers på vinterstid kjøres gjennom på 

ubrøytet vei. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig behandling. 

 

 

Om Markaloven 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole opphever herved sitt eget vedtak etter Markaloven, 

datert 23.04.2014 vedrørende godkjenning av Dammyrdalveiens forlengelse, 0605-010/13.  

Tiltaket ble feilaktig godkjent etter Markalovens § 14 som ikke kommer til anvendelse i følge 

§ 5. Markalovens § 5 gjør unntak for landbrukstiltak og lyder; 

Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningsloven § 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov. 

Det forstås slik at et tiltak som landbruksvei unntas fra denne loven om tiltaket ikke inngår i 

andre planer eller planverk. Denne delen av lovteksten ble tilføyd av Stortinget under 

behandlingen av loven. 
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Kommuneadvokaten i Ringerike har utarbeidet et dokument som beskriver Ringerike 

kommunes tolkning av Markaloven. Denne juridiske vurderingen er lagt til grunn i 

behandlingen av saken. Vurderingen vedlegges. 

 

Behandles etter landbruksveiforskriften 

Forskrift om skogbehandling og skogdrift for skogområder i Oslo og nærliggende kommuner 

kommer til anvendelse (Markaforskriften). Forskriftens § 6-1, Skogsbilvegbygging og 

terrengtransport, setter foruten krav til det byggetekniske, også krav om at frivillige 

organisasjoner skal få mulighet til å uttale seg. Tiltaket har vært på høring til berørte 

organisasjoner. 

 

 

Klagebehandling 

Omsøkt tiltak er godkjent etter «Forskrift for planlegging og godkjenning av veier for 

landbruksformål» datert 18.03.2014.  

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus kom med skriftlig klage på vedtaket om godkjenning, 

datert 14. 05.2014. Det består av i alt 7 punkter. Hvert av punktene kommenteres enkeltvis. 

Klagen vedlegges. 

 

Punkt1. 

«Firmaet Løvenskiold-Vækerø har ikke tilfredsstillende biologiske registeringer …» Anlegget 

følger en opparbeidet traktorvei og siden ei traktorslepe. Videre går veien i hogstklasse 2 og 3, 

samt over ei lite omdannet myr, ikke trebesatt impedement. Under befaringen av traséen ble 

det vurdert til at det ikke finnes biologiske kvaliteter som krever nærmere undersøkelser. I 

ettertid er det utført miljøregisteringer langs den aktuelle traséen. Det ble heller ikke da gjort 

spesielle funn i veiens trasé eller areal som berøres direkte av tiltaket. Registeringene ble gjort 

den 18.08.2014, og vedlegges.  

Miljøverdier som ligger i veiens dekningsområde må hensynstas ved den enkelte skogsdrift 

selv, da dette anlegget i hovedsak er en adkomstvei. 

 

Punkt 2. 

«Kommunens vedtak tilfredsstiller ikke kravene i naturmangfoldloven § 7…» Kommunen 

mener behandlingen er tilfredsstillende. Anlegget, skogbilde og naturforhold er beskrevet, 

samt at andre brukere av traséen er vurdert. Det er, som sagt, gjort biologiske registreringer 

som bekrefter vurderingene som ble gjort under befaringen av traséen. Anvendt forskrift 

krever ikke at de biologiske forholdene i hele dekningsområdet skal kartlegges og eksisterende 

kultur- og miljøregisteringer skal legges til grunn. 

 

Punkt 3. 

«Ulempene for naturopplevelsene er store og større enn nytteverdien av veianlegget…»  

Området som veien går gjennom er et område som det har vært drevet skogdrift i de seinere år. 

Med plantet skog i hogstklasse 2 og 3 er dette skjøttet kulturskog. Skadevirkningen for 

naturopplevelse, i den grad man skal kalle det det, mener vi derfor er akseptable i forhold til 

nytten veien vil ha. Det er et poeng at enkelte synes en skogsbilvei skjemmer naturen-det er et 

helt legalt synspunkt, men kommunene må forholde seg til lovverket som gir grunneier rett til 

å utnytte ressursene på sine eiendommer. Nytteverdien anses i dette tilfelle større enn 

belastningen med veien. 

 

Punkt 4. 
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«Villmarksopplevelser» er høyt verdsatt av publikum..» Dette er en påstand som må stå for 

seg. Det er helt klart mange som vil foretrekke «villmark». I praksis ser en at majoriteten av 

turfolk velger veier og merkede stier og løyper. 

 

Punkt 5.  

«Markalovens § 1åpner for virksomhet som er bærekraftig i forhold til lovens formål, bl. a 

naturopplevelse…» Hovedintensjonene med dette anlegget er å bygge en avlastningsvei for et 

alternativ Løvenskiold-Vækerø hadde til å transportere skogsmaskiner fra Lommedalen til 

Sørkedalen eller visa versa. Mulighetene er nå å transportere alle maskiner og utstyr rundt om 

Oslo. Dette er svært tungvint, og er ikke veldig klimavennlig. Veien vil også være tjenlig i 

forbindelse med oppsyn og vedlikehold av drikkevannskildene og dammene i denne delen av 

Marka. Veibyggingsaktiviteten i Marka har vært holdt på et absolutt lavmål gjennom flere 10-

år.  

 

Punkt 6. 

«Vinterstid går en mye brukt skiløype gjennom terrenget…» Dette er et punkt det er blitt mye 

fokusert i det seinere, også gjennom media. Skiløypa går i dag langs Dammyrdalveien og over 

til Gråseterlia. Det nye anlegget vil delvis følge dagens skiløype mellom Dammyrdalveien og 

Gråseterlia. Veien i Gråseterlia får vanligvis tidlig skiføre og kan benyttes utover våren. Det 

vil si at dette er ei løype som er mye brukt. Mulighetene for at veien i Gråseterlia blir brøytet 

med en sammenhengende vei, er langt større om omsøkt tiltak iverksettes, enn om det ikke 

gjør det. (ved dette tiltaket.) Klagen i dette punktet vil bli tatt til følge ved at det settes vilkår 

til når veien kan brøytes. 

 

Punkt 7. 

«Ved godkjenning av slike anlegg må summen av inngrep vurderes, jfr. nml §10….» 

Kommunen mener at den samlede belastningen på økosystemet i dette tilfelle er akseptabelt i 

forhold til inngrepets størrelse. Det er ikke funnet spesielle naturverdier i eller langs traséen. 

Naturkvaliteter i dekningsområdet må tas hensyn til ved drift. Omsøkt vei vil føre til inngrep i 

naturen, det er ikke til å unngå. Ved å bygge veien som en fyllingsvei, vil disse inngrepene 

minimeres. (Veien vil gjøre en inngripen i naturen. Det kommer en ikke bort fra men veien 

skal bygge som fyllingsvei som medføre minimale inngrep i terrenget.) Det vil bli satt krav til 

når veien kan brøytes med hensyn til skiløypa som går på denne og tilstøtende veier. 

Sommertid vil anlegget være til gunst for alle som sykler i området. 

 

 

Vi anser de vurderingene som er gjort i saken til å være tilstrekkelige til å fatte vedtak. Vi kan 

ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken som tilsier et annet vedtak enn det som er 

fattet. 

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole opprettholder herved vedtaket om godkjenning til 

bygging av Dammyrdalveiens forlengelse etter landbruksveiforskriften.  

Vi vil imidlertid presisere/tilføre noen vilkår for tillatelsen: 

- Veien skal bygges som fyllingsvei, og sprenging av fjell skal bare utføres i den grad 

det er nødvendig for å oppnå veiklasse 3. 

- Dammyrdalveiens forlengelse skal i utgangspunktet bare brøytes når skogsdrifter gjør 

det påkrevet eller i samråd med Skiforeningen. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole 

skal gis adgang til brøyteplan for anlegget. Større skogsmaskiner skal ellers på 

vinterstid kjøres gjennom på ubrøytet vei. 

 

Vi oversender saken til Fylkesmannen i Buskerud for endelig behandling. 
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 Med hilsen 

 

 

 Heidi Skagnæs 

 Leder 

  

                 

Eiliv Kornkveen 

Skogrådgiver 

 

eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

- Juridisk vurdering av Markaloven 

- Kart over Dammyrdalens veiforlengelse 

- Klage fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

- Kart miljøregistrering Dammyrdalen 

- Rapport miljøregistrering 

 

 

Kopi: 

Løvenskiold skog AS, Fossumveien 70, 1359 EIKSMARKA 

Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, 3007 DRAMMEN 

Hole kommune, v/ miljøvernleder, 3530 RØYSE 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 

Oslo og Omland Friluftsråd, Postboks 8896, 0028 OSLO 

Ringerike Turistforening, Postboks 51, 3502 HØNEFOSS 

Skiforeningen, Kongeveien 5, 0787 OSLO 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Maridalsveien 120, 0461 OSLO 

 

  

 



 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 

3502 HØNEFOSS 3510 HØNEFOSS 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Løvenskiold skog AS  

Fossumveien 70 

 

1359 Eidsmarka 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

13/2587-9 10215/14 LBR 186/7  23.04.2014 

 

GODKJENNING ETTER MARKALOVEN - BYGGING AV LANDBRUKSVEG 

DAMMYRDALSVEGENS FORLENGELSE, 0605-010/13, G/B.NR 18/13 OG 0612-186/7 

 

Det vises til søknad av 11.07.2013 fra Løvenskiold Skog A/S v/ Carl Otto Løvenskiold, 

Fossumveien 70, 1359 Eiksmarka om bygging av overnevnte landbruksvei. 

 

Søknaden er vurdert opp mot Naturmangfoldlovens § 8 til §12. Det vises til godkjenning etter 

”Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål” (20-12-1996) gitt i 

medhold av Skogbruksloven, 27.05.2005 for vurderingene som er gjort. 

 

Markalovens kap 2, §4, Arealformål, sier at Marka er LNF-område. Det vil si at forskrift om 

planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål gjelder. §5 sier at forbud mot 

bygging ikke omfatter landbrukstiltak. Etter vurderinger gjort av juridisk avdeling i Klima- og 

miljødepartementet skal opprustings- og nyanlegg av landbruksveier godkjennes etter §14 i 

Markaloven. 

 

Tiltaket må og godkjennes etter Markalovens §14. Bestemmelsen sier at nytten av tiltaket skal 

utføres skal være større enn ulempene dette medfører for friluftslivet, naturmiljøet eller 

allmenne interesser for øvrig. 

 

For dette anlegget anses nytteeffekten av tiltaket til å være større enn ulempen for øvrige 

brukere av Marka. 

Anlegget vil være godt tjenlig for alle som benytter sykkel i Marka på sommerstid. Store deler 

av trasen er sammenfallende med eksisterende skiløyper i dag. Som for øvrige veier i Marka, 

forventes det at brøyting kun skjer etter behov for veien. Transport av skogsmaskiner kan skje 

på ubrøytet vei. 

 

Anlegget vil være ressurs- og miljøbesparende i den grad at transport av skogsmaskiner og 

persontrafikk ikke må kjøre rundt om Oslo for interntransport. Anlegget vil også tjene som 

beredskapsvei for Aker og Bærum vannverk, samt for Bærum kommunes 4 dammer i 

Trehjørningsvassdraget. 

 

Tilbudet om vern av skogområder i tilstøtende områder til veien vil være av avbøtende 

karakter. Den samlede belastningen på naturmiljøet anses derfor som liten og akseptabel. 
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Vedtak 

I medhold av Markalovens §14 gis det tillatelse til å anlegge overnevnte vei. 

 

Tillatelsen gjelder i 3 år med krav om melding av anlegget til kommunen ved ferdigstilling.  

 

Vedtaket kan etter forvaltningslovens bestemmelser påklages. Klagen må fremmes innen 3, tre 

uker fra brevet er mottatt. En eventuell klage rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men 

sendes via Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole 

 

Saksbehandlers telefon: 32 11 75 64 

E-post: eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no 

 

Kopi: 

Buskerud fylkeskommune, v/Utviklingsavdelingen, 3020 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og næringsavdelingen, 3007 DRAMMEN 

Hole kommune, v/miljøvernleder Eivind Bjerke, 3530 RØYSE 

Oslo og Omland Friluftsråd, Pb. 8896, Youngstorget, 0028 OSLO 

Ringerikes Turistforening, Postboks 51, 3502 Hønefoss 
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Dokumentnr Art Type Innhold Datert Saksbeh. SaksbehandlerEnhetsforkortelse Organisasjonsenhet AvskrivingsmÃ¥te Gradering Status
'14/837-40' DOK S Behandlingav klagevedr. nytt vedtak om tillatelse til byggingavDammyrdalsveiensforlengelse 06.06.2016EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret R
'14/837-39' DOK S Byggingav landbruksvegDammyrdalsvegensforlengelse 06.06.2016EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret R
'14/837-38' DOK I Vedtaki klagesakom etableringavny skogbilveii marka 24.02.2016EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-37' DOK I Tilleggsuttalelse- Byggingav landbruksvegDammyrdalsveien 26.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-36' DOK I Begjæringom innsyni sak:14/837:34 29.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret BUB- Besvartmed utgåendebrev/meldingom vedtak J
'14/837-35' DOK I Tilleggsuttalelsefra OOFtil Dammyrdalsveieni Ringerikekommune 26.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-34' DOK I Orienteringom klagesaketter markaloven- klagepåvedtak om opphevelseav tillatelse etter markaloven 17.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-33' DOK I OOFshøringsuttalelse til Dammyrdalsveieni Ringerikekommune 17.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-32' DOK I Klagepå tillatelse til byggingav Dammyrdalveiensforlengelse 15.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-31' DOK I Klagepå vedtak 12.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-30' DOK U Svar- Dammyrdalsveien- saksbehandling- kravom befaringogutsettelse avklagefristmed vedlegg 09.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-29' DOK I Saksnummer14/837-26ByggingavDammyrdalveiensforlengelse 05.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-28' DOK I Dammyrdalsveien- saksbehandling;krav om befaringogutsettelseav klagefristm/vedlegg 02.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret BU - Besvartmed utgåendebrev J
'14/837-27' DOK I Dammyrdalsveien- saksbehandling;krav om befaringogutsettelseav klagefrist 02.06.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-26' DOK U Tillatelsetil byggingav Dammyrdalsvegensforlengelse(nytt vedtaketter landbruksveiforskriften) 20.05.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-25' DOK U Tillatelsetil byggingav Dammyrdalsvegensforlengelse(nytt vedtaketter landbruksveiforskriften) 19.05.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-24' DOK I Brevfra Skiforeningen 17.04.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret TO- Breveter tatt til orientering J
'14/837-23' DOK I Svarpå orienteringsbrevi sakom byggingav landbruksveg- Dammyrdalsvegen 09.04.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-22' DOK U Oversendelseavprosesskriv 31.03.2015HEIDSKAG Heidi SkagnæsR.TEK.MAF Miljø- og arealforvaltning J
'14/837-21' DOK I Ytterligerekommentarermottatt i sakom ny skogsbilveii marka 16.03.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-20' DOK U Svar- Dammyrdalsveien 19.03.2015DERE DagErlendReiteR.KAD Kommuneadvokaten J
'14/837-19' DOK I Tilleggtil klage- Dammyrdalsveien 09.03.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-18' DOK U Tillatelsetil byggingav Dammyrdalsvegensforlengelse 04.03.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret R
'14/837-17' DOK U Prosesskriv 04.03.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-16' DOK I Ytterligerekommentarermottatt i sakom skogbilveii marka 19.02.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-15' DOK I Orienteringi klagesak 19.02.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-14' DOK I Svarvedrørendemottatt forslagtil retningslinjer 23.02.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-13' DOK I Kopiavbrev til JanM. Fredriksenvedr. retningslinjerfor saksbehandlingavskogsbilvegeri Marka 18.02.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-12' DOK I Innspill til sakom veibyggingi Dammyrdaleni HoleogRingerikekommuner 19.02.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-11' DOK I Kopiavbrev vedrørendeDammyrdalsvegen 09.02.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-10' DOK I Orienteringi klagesak 09.02.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-9' DOK I Forslagtil retningslinjerfor saksbehandlingavskogveisøknaderi Marka 19.01.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-8' DOK I Uttalelse- VeiforbindelseSørkedalen- Lommedalen(Dammyrdalveien) 09.01.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-7' DOK I Klagepå vedtak 06.01.2015EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-6' DOK I Ringerikekommune- Dammyrdalsveien.Vedtaketter forskrift om planleggingoggodkjenningav veier for landbruksformål 19.12.2014EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-5' DOK U Behandlingavklagefra naturforbundet i OsloogAkerhus 12.11.2014AHAGEN Arvid Hagen R.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-4' DOK U Opphevelseavgodkjenningetter markalovens§ 14, D 12.11.2014AHAGEN Arvid Hagen R.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-3' DOK I Brevfra Fylkesmannen:Ringerikekommune- Dammyrdalsveien- Sakenreturnereskommunen 07.11.2014EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-2' DOK I Dammyrdalsveien- ny behandlingpåLandbrukskontoret 07.11.2014EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J
'14/837-1' DOK U Opphevelseavgodkjenningetter markaloven§ 14og behandlingavklagefra naturvernforbundet i Osloogakershus- Dammyrdalve 21.10.2014EKORN EilivKornkveenR.TEK.MAF.LBR Landbrukskontoret J



Dokumentnr Type Innhold Saksbeh. Avskrivingsmåte Graderingskode Status Adresseb eskrivelse

13/2587-13 I - Inngående
dokumenter SAKSBEHANDLING SKOGSVEI I MARKA AHAGEN P - Publisert Naturvernforbundet i Oslo

og Akershus

13/2587-12 U - Utgående
dokumenter

VEDRØRENDE KLAGE PÅ GODKJENNING PÅ BYGGING
AV DAMMYRDALVEIEN FORLENGELSE, 0605-010/13
DAMMYRDALSVEGENS FORLENGELSE

EKORN
R -
Reservert /
konsept

Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus

13/2587-11
X - Interne
dokumenter som ikke
krever oppfølging

BYGGING AV LANDBRUKSVEG DAMMYRDALSVEGENS
FORLENGELSE DERE E - Ekspedert

13/2587-10 I - Inngående
dokumenter

DAMMYRDALSVEGENS FORLENGELSE -
GODKJENNING ETTER MARKALOVEN EKORN P - Publisert Naturvernforbundet Oslo og

Akershus

13/2587-9 U - Utgående
dokumenter

GODKJENNING ETTER MARKALOVEN - BYGGING AV
LANDBRUKSVEG DAMMYRDALSVEGENS
FORLENGELSE, 0605-010/13, G/B.NR 18/13 OG 0612-
186/7

EKORN PA - Avsluttet Løvenskiold skog AS

13/2587-8 U - Utgående
dokumenter

GODKJENNING AV BYGGING AV LANDBRUKSVEG
DAMMYRDALSVEGENS FORLENGELSE, 0605-010/13,
G/B.NR 18/13 OG 0612-186/7

EKORN E - Ekspedert Løvenskiold skog AS

13/2587-7 U - Utgående
dokumenter

TILSVAR PÅ HØRING AV BYGGING AV LANDBRUKSVEG
DAMMYRDALSVEGENS FORLENGELSE - 0605010/13 EKORN PA - Avsluttet Naturvernforbundet i Oslo

og Akershus

13/2587-6 I - Inngående
dokumenter

DAMMYRDALSVEGEN - RINGERIKE OG HOLE
KOMMUNER - UTTALELSE TIL HØRING OM
FORLENGELSE AV LANDBRUKSVEI

EKORN TO - Brevet er tatt til
orientering P - Publisert Skiforeningen

13/2587-5 I - Inngående
dokumenter

DAMMYRDALSVEGEN - RINGERIKE OG HOLE
KOMMUNER - UTTALELSE TIL HØRING OM
FORLENGELSE AV LANDBRUKSVEI

EKORN TO - Brevet er tatt til
orientering P - Publisert Naturvernforbundet i Oslo

og Akershus

13/2587-4 I - Inngående
dokumenter

SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG -
HØRINGSSVAR DAMMYRDALSVEGENS FORLENGELSE EKORN TO - Brevet er tatt til

orientering P - Publisert Fylkesmannen i Buskerud

13/2587-3 I - Inngående
dokumenter

DAMMYRDALSVEGEN - RINGERIKE OG HOLE
KOMMUNER - UTTALELSE TIL HØRING OM
FORLENGELSE AV LANDBRUKSVEI

EKORN P - Publisert Lars Hovland

13/2587-2 U - Utgående
dokumenter

HØRING PÅ SØKNAD OM BYGGING AV
LANDBRUKSVEG DAMMYRDALSVEGENS
FORLENGELSE 0605-010/13

EKORN PA - Avsluttet

13/2587-1 I - Inngående
dokumenter

BYGGING AV LANDBRUKSVEG DAMMYRDALSVEGENS
FORLENGELSE EKORN BU - Besvart med

utgående brev P - Publisert Løvenskiold skog AS
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1584-4   Arkiv: GNR 45/325  

 

Felling av trær - Helgeshaugen Gnr/bnr 45/325  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Det samtykkes i at Sameiet Helgeshaugen 12-30 får lov til å felle furutrær på sin 

eiendom Gnr/bnr 45/325 som omsøkt. 

2. Det anbefales at sameiet vurderer om det kan være mulig å beholde noen av 

furutrærne slik at siluetten av trekroner kan beholdes selv om noen trær felles ned 

mot terrassebygningen. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Sameiet Helgeshaugen 12-30 søker om å felle 10 furutrær som står inne på sameiets 

eiendom. I reguleringsbestemmelsene heter det at eksisterende vegetasjon må behandles 

varsomt og ikke fjernes uten bygningsrådets tillatelse. Rådmannen vurderer saken fra to 

ulike synsvinkler. Den ene ut fra en vurdering der det tillates felling, men med en faglig 

vurdering om å sette igjen noen trær, og ut fra en annen vurdering ikke anbefaler hugst.  

 

Beskrivelse av saken 

De 10 furutrærne som det søkes om å felle er store trær som er lokalisert på oversiden av 

sameiets terrassehus. (se vedlagte bilder). De gir en siluettvirkning mot himmelen sett nede 

fra byen. I reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan nr 157 Dagali, vedtatt i 1983, heter 

det i § 9:  

«Byggeområdet må ikke beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn 

kan virke sjenerende, for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en tiltalende 

form og behandling. 

Eksisterende vegetasjon må behandles varsomt, og ikke fjernes uten bygningsrådets 

tillatelse.» 

Dette er bakgrunnen for at sameiet søker om å få hugge ned trærne. Sameiets styre har 

ansvaret for sikkerheten for sine beboere og de er nå bekymret for at trær skal blåse ned og 



skade folk og bygningsmasse. De har avtale med en nabo om at felte trær kan fraktes bort 

over dennes eiendom på toppen av Helgeshaugen. 

 

Juridiske forhold  

Alle boligeiere skal være dekket av en forsikring. Trær som velter og gjør skade under sterkt 

vindvær og storm dekkes vanligvis av forsikringen. Er vinden så sterk at den klassifiseres 

som «liten storm» er det Norsk Naturskadepool som dekker skadene den forårsaker. Dersom 

trærne er gamle og syke kan eier bli gjort ansvarlig for skader som kan oppstå.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke kjent om det har vært politisk behandling av en lignende forespørsel i dette 

området tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Det er sameiets ansvar å finansiere en hogst.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er anbefalt i e-post til sameiet at det informeres til naboer før en evt. hogst.  

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

Sameiet Helgeshaugen 12-30 anbefales ikke å felle friske trær på sin eiendom 

Gnr/bnr 45/325. 

 

Det vises til siste punkt i reguelringsbestemmelsenes § 9 hvor det heter: «Eksisterende 

vegetasjon må behandles varsomt, og ikke fjernes uten bygningsrådets tillatelse.» 

Disse aktuelle trærne utgjør en godt synlig siluett fra Hønefoss by. I tillegg er de med på å 

skjerme for vind og trekk innover på Høyby. Det er ikke ønskelig at friske trær blir hugget.  

 

Prinsipielle avklaringer 

I reguleringsbestemmelsene for dette området er det fokusert på at vegetasjonsbildet er 

viktig, antakelig har dette vært et prinsipp for tidligere bygningsråd, uten at dette kan 

dokumenteres i denne aktuelle saken. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er i saken bedt om opplysninger om skåringsforholdene i dette området og evt. 

bevegelser her. Det er opplyst av søker at selve skråningen mellom terrasseblokken og 

furuene består av fin sand og at hele skråningen er dekket av gras og små lau- og bartrær. 

Det opplyses også at det ikke er tegn til bevegelse av masser i skråningen. 

 

Rådmannen ser at furuene på toppen av skråningen gir en viktig siluettvirkning fra byen. 

Kanskje vil denne virkningen forsvinne helt dersom 10 furuer tas. Rådmannen vil anbefale 

at sameiet vurderer om det kan være mulig å beholde noen av furutrærne slik at siluetten av 

trekroner kan beholdes selv om noen trær felles ned mot bygningen.  

 

Vedlegg 

To bilder som viser furutrær som Sameiet Helgeshaugen 12-30 søker om å felle. 

 



 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder for miljø- og arealenheten: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 

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

 







 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3456-2   Arkiv:   

 

Motorferdsel i utmark: Transport av materialer til 

hyttevedlikehold (Ringkollen)  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann § 6, 

gis Christian Mathiesen tillatelse til kjøring av traktor og UTV i forbindelse med 

transport av vinduer og materialer til vedlikehold av hytte. 

2. Tillatelsen er gyldig  01.07.2016 – 01.09.2016.  

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme periode, jf Markalovens § 15. 

4. Det skal føres kjørebok. 

5. Grunneiers samtykke forutsettes. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Christian Mathiesen søker om å få transportert materialer til hytte for vedlikehold av denne, 

ved hjelp av traktor og UTV(4-hjuling med belter). Omsøkt transport vil foregå på 

eksisterende traktorvei som går opp fra Ringkollveien, på øversiden av feristen, og sti fram 

til hytte. Rådmannen anser behovet som reelt, og omsøkt kjøring som eneste fornuftige 

mulighet til å frakte materiell på en rasjonell måte. Rådmannen anbefaler derfor at HMA gir 

dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

Beskrivelse av saken 

Eier av hytte med gnr 103/67 skal gjøre vedlikeholdsarbeid på sin hytte. Arbeidet består i 

utskifting av vinduer. I den forbindelse er det behov for å få fraktet materialene opp til hytta. 

Det er en eksisterende traktorvei et godt stykke fram mot hytta, som det er tenkt å kjøre med 

traktor. Den siste biten fram mot hytta er det en mindre sti/trase som det er tenkt å benytte 

seg av UTV for frakt. Dette for å minimere faren for sporskader. 



 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven med forskrift. I 

Markaområder gjelder også Markaloven. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA har tidligere behandlet lignende saker, og det har da blitt gitt dispensasjon fra 

motorferdselforbudet. 

 

Alternative løsninger 

 HMA kan ikke imøtekomme søknad om motorisert ferdsel i utmark, jf forskrift for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og vassdrag § 6. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at omsøkt transport av materialer for vedlikehold av hytte 

er reelt, og at omsøkt transport er en rasjonell måte å frakte materialene på. At søker velger å 

benytte seg av UTV den siste biten for å minimere faren for sporskader vurderes til å være 

positivt og gjennomtenkt. 

Rådmannen anbefaler derfor å gi dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RNGERIKE KOMMLINE
Milj ø- og arealforvaltning, Landbruk

SØKNAD OM DISPEI{SASJON FRA FORSI(RIFTER OM
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Frø6i'EN

ffi ATv/traktor tr Flylanding

I Motorbåt Kn,ss av det som

Reg.nr (dispensasjon gis kun til registrerte kSøretøylbått)
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Søknadensendes: Ringerikekommune

Miljø- og arealforvaltningen
Postboks 24
3504 HØNEFOSS

Servicetorget, tlft 32 ll 74 00

E-post: postmottak=ringerike.kommune.no
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Søkers underskrift



Christian Mathiesen
Nærstad gård
3514 Hønefoss.

Ringerike kommune
Milj ø- o g arealforvaltningen
V/Arvid Hagen.

Postboks 24
3504 Hønefoss.

Søknad om bruk av UTV i utmark.

02.06.2016.

Roger Hybertsen skal utføre vedlikehold på hytte på eiendom 103167 i Ringerike.
I den forbindelse skal jeg være behjelpelig med noe arbeider og frakting av materiell.
Siden det ikke er bilvei opp til eiendommen ønsker vi å kombinere innkjøringen med bruk av
traktor og henger på eksisterende traktorvei (se kart) og siste stykke med UTV på traktorvei
og sti (ca 75m). Kjøringen skal kun frakte inn vinduer og bygningsmatriell.
Vi vil benylte eksisterende vei som tar av rett etter ferista i Ringkollbakken og går opp til
øvrige hytter i området.

Forutsetningen for bruk av både traktor og UTV er at hytteeieren har innhentet tillatelse fra
alle berørte grunneiere på strekningen. Opplegget er lagt opp slik at vi skal belaste
eksisterende vei og utmark minimalt. Derfor denne kombinasjonen med traktor og UTV.
UTV- kjøringen går bare på fast mark med boggi atv-henger.

Er det spørsmål så ring meg på mob. 90790019.

Med hilsen

Christian Mathiesen
Nærstad gård Eggemoveien 60

3514 Hønefoss
907900t9/3212tt01

piemathi@online.no
Bankkonto :22800 5 03 3 0 6

Mva.nr: 969421712



31.5.2016 Ringerike kommune - Geolnnsyn

Ringerike kommune - Geolnnsyn

Mosdt-iern
+B
i5

s

t"ut

io
'a-

,,|,,

lr,

E

d. G
z-\
CF-

ti.rt; n-,,ii'i'*l'

a-

s
ar
ii

,,'

ir

n

+i0
I

- -r = J:1,

'\
§

http://kart.ringerike.kommune.no/geoinnsyn/map/PrintPreview?project=_Default&datetime =1464722072166&pixelwidth=406&pixelheight=S75&pr. . . 111

,/!

{:



31 .5.2016 Ringerike kommune - Geolnnsyn

Ringerike kommune - Geolnnsyn

/ (n'* F æ--14'--, *ø?l-
http://kart.ringerike.kommune.no/geoinnsynlmap/PrintPreview?project=_Default&datetime='1 464722224655&pixelwidth=406&pixelheight=575&pr... 111

^
+r

*q
(

.G
L'

(L:

.*'

/,2'<1-'

ft-- 47" E

{^
-\{-



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1105-5   Arkiv: L12  

 

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - oppstart 

av planarbeid og forslag til planprogram 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for 

VESTSIDEN MASSEDEPONI. 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 bør vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng 

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak 

og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. 

 

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med 

etterbruk som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte 

hovedformål – 1900 – øvrige anlegg/LNF) 



 

I forslag til planprogram er disse temaene beskrevet: 

Hensikten med planarbeidet 

Planlagt arealbruk 

Planstatus 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 

Utredningsplikt 

Planens formål 

Områdebeskrivelse 

Alternativer 

Planavgrensning 

Nasjonale føringer 

Regionale føringer 

Kommunale føringer 

Utredningstema 

Metode 

Fremdrift 

Medvirkning og informasjon 

 

Innledning / bakgrunn 

Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52, 

bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og 

grunneier stiller seg positiv til tiltaket. Deponiet vil muliggjøre deponering av 

overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig- /næringsutbygging) i årene fremover. 

For å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil det åpnes for mottak av fjellmasser fra 

utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres 

som LNF-arealer (jord og skogbruksarealer). 

 

Beskrivelse av saken 

Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag 

av dyrkamark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert 

til golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom 

LNF-område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og 

gjeldende planstatus). Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet. 

I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med 

sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er rødlistevurdert. 

I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettingsregistreringer 

som ikke er fredet og ett bosetting–aktivitetsområde (ID 91710) som er automatisk fredet. 

 

Vurderinger av deponiet. 

Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. 

All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), 

videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing 

ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot 

bebyggelsen i øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge 

drensrør for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i 

deponiområdet er for det meste lite vannførende. Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør 

mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og 

tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig 



oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av 

deponiet vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og 

landbruksfaglig kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe 

skogbruk. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå 

under revidering). Området er i kommuneplanen regulert til annet byggeområde merket 

Hønefoss golf, noe LNF-område og masseuttak helt i nord. I kommuneplanens arealdel er 

områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder LNF-område i nord og friområde 

mot vest(Oppenåsen). 

 

Gjeldende reguleringsplaner er: 

Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07) 

Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05). 

 

Juridiske forhold  

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

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

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til golf til LNF og muligheter 

for etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over.  

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på 

ny brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 

kan også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til golfanlegg. 

Det er tidligere vedtatt regulert til andre formål i kommuneplan og reguleringsplaner.  

 



Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de 

aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen kan bli en statlig regulering om dette blir 

tilstrekkelig satt i sammenheng med Ringeriksbane / E16 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er foretatt befaring av området i forkant av oppstartsmøte med ordfører og rådmann.  

Se planprogram 5.2 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeidet for Vestsiden massedeponi. 

Planområdet ligger inntil eksisterende grustak, og kan i sammenheng med dette håndtere 

både masser inn til deponering og ut med nye masser. Det er planlagt store 

samferdselsprosjekter i regionen, og dette vil kunne være et viktig deponi i den 

sammenheng. Store deler av planområdet er tidligere regulert til golf. Denne planen vil være 

i strid med kommuneplan, og det er dermed krav om å lage planprogram og 

konsekvensutredning. Det er positivt at det er tenkt etablering av landbruksjord på sikt, men 

også viktig at det foreligger plan for når deponiet skal være ferdig. 

 

 

Vedlegg 

1. Referat fra formøte til oppstartsmøte 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Innspill fra nabo 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

6. Forslag til planprogram med oversiktskart med forslag til planavgrensning.  

 

 

 

Ringerike kommune, 08,06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

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



Møtereferat 
 

SAK/TEMA: MØTE ANGÅENDE OPPSTART «VESTSIDEN MASSEDEPONI» 

 

STED:   Storgata 13, Ringerike kommune 

Møte nr.: 01 

TID:   23. februar 2016 kl: 13.30 – 15.20 

TIL STEDE:  Asle Oppen (grunneier), Michael Andreas Oppen (framtidig grunneier), Tom Myrvang 

(John Myrvang AS), John Edvard Myrvang (John Myrvang AS), Knut Lindmo, 

Økonomisjef (John Myrvang AS),Helge Bakke (Feste NordØst AS), Grethe Tollefsen 

(Areal- og byplankontoret), Ole Einar Gulbrandsen (Areal- og byplankontoret), 

Ingeborg Faller (Areal- og byplankontoret) og Vilde Barth Gustavsen (Areal- og 

byplankontoret/Oppmåling).  

Epost:  

 
hb@feste.no; andreas.oppen@gmail.com; john.edvard@myrvang.no; asle@oppen.no; tom@myrvang.no 

 

Nr. Dagsorden:  

Møte i forkant av oppstartsmøte angående Vestsiden 

massedeponi.  

Ansv. Frist/ 

Kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltakerne: 
Asle Oppen (grunneier) 

Michael Andreas Oppen (framtidig grunneier) 

Tom Myrvang (John Myrvang AS) 

John Edvard Myrvang (John Myrvang AS) 

Knut Lindmo, Økonomisjef (John Myrvang AS) 

Helge Bakke (Feste NordØst AS) 

Grethe Tollefsen (Areal- og byplankontoret) 

Ole Einar Gulbrandsen (Areal- og byplankontoret) 

Ingeborg Faller (Areal- og byplankontoret) 

Alle 

 

 



Vilde Barth Gustavsen (Areal- og byplankontoret/Oppmåling).  

 

 

1.2 

 

 

 

 

Formål med møtet: 
- Klargjøring til oppstartsmøte. 

- Gjensidig informasjon. 

- Avklare ansvarsforhold. 

- Fagkyndig og forslagstiller orienterer om sine tanker for 

utvikling av planområdet. 

- Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer.  

- Avklare videre saksbehandlingsprosess.  

  

 

 

 

 

1.3 Innlevert materiale: 

Det ble levert akrunnsdokument/presentasjon og utfylt 

bestillingsskjem før møte.  

  

1.4 Rollefordeling: 

Se 1.1 

  

1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 
 

Feste ved Helge Bakke presenterte planene . 

Om prosjektet: 

I forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen, vil det være behov 

for omfordeling av store mengder med løsmasser (jordarter). Slike 

løsmasser kan blant annet komme fra tunellutbygging. Det er 

hensiktsmessig å etablere massedeponier i og rundt 

Ringeriksregionen, hvor disse løsmassene kan bli avsatt.   

Utbyggingen av Ringeriksbanen vil i tillegg føre til inngrep i 

områder med dyrket mark. Deler av jordbruksarealene til 

grunneier, Asle Oppen, er planlagt å gå med til dette. Det vil derfor 

være ønskelig å reetablere jordbruksområdene i et annet område 

av kommunen, for å ivareta ressursen og erstatte tapte 

jordbruksarealer.   

I området rundt Vestsiden Pukkverk (Kilemoen, E16) har Asle 

Oppen områder som i dag delvis er regulert som LNF-område 

(golfbane). Dette området kan være aktuelt som massedeponi for 

utbygging av Ringeriksbanen. Samtidig er det planlagt at dette 

området til slutt skal ende opp som landbruksjord 

 

 

 

 



(skogproduksjon), hvor matjord kan reetableres på toppen av 

massedeponiet.  

Innspill fra møtedeltakerne: 

- Massene skal undersøkes/veies/dokumenteres gjennom 

Vestsiden Pukkverk (John Myrvang AS).  

- Det er viktig å planlegge hvor ulike masser skal deponeres, 

og hvor mye masse det dreier seg om fra RRB / E16. Det 

bør være med ifb med oppstart hva som potensielt kan 

deponeres fra RRB/E16. 

- Det må foretas støy- og støvberegninger, samtidig med 

beregning av mengden trafikk (støyskjerming, og eventuelt 

utarbeiding av ny vei).  

- Viktig at det er trygghet i at massene som avsettes er rene 

(regulering av trafikken inn til pukkverket/deponi).  

- Det bør tas hensyn til stier og løyper (LNF-område), 

eventuelt kulturminner.   

 
1.7 Temaer som bør være undersøkt til oppstartsmøte: 

Kommunen: 

- Formålet med området er ikke i tråd med kommuneplanen 

(golfbane). Politisk oppstart.  

Alle: 

- Dialog om hva som bør gjennomgås (utarbeide referat på 

forhånd).  

  

1.8 Neste steg: 
Oppstartsmøte for «Vestsiden massedeponi». Her vil også 

representant fra Landbruksavdelingen og forurensning være 

tilstede, i tillegg til en barnerepresentant. (Representant fra teknisk 

avdeling vil kanskje ikke være tilstede. Spørsmål om for eksempel 

vannledning kan rettes til teknisk avdeling: Magne Lore/Jostein 

Nybraaten). Alle som normalt sett pleier å være med blir innkalt. 

  

  
  

 
Neste møte:  
Referent: Vilde Barth Gustavsen   
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SAK – oppstartsmøte: 423. Vestsiden massedeponi 

STED: Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   18.03.16, klokkeslett: 11.30-13.00 

REFERAT SENDES TIL:  
Rolle Navn og e-post Til stede 
Forslagsstiller  John Myrvang AS  

v/John Edvard Myrvang 
 

x 

 John Myrvang AS  
v/Tom Myrvang 

x 

 John Myrvang AS  
v/Knut Lindmo 

x 

Fagkyndig Feste NordØst as v/Helge Bakke 
 

x 

Grunneier 
 

Andreas Oppen x 

 Asle Oppen x 
RK, Areal- og byplan, saksbehandler Ole Einar Gulbrandsen x 
RK, Areal- og byplan, leder Grethe Tollefsen x 
RK, Areal- og byplan, medhjelper Vilde Barth Gustavsen x 
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim x 
RK, Byggesakskontoret Arne Hellum  
RK, Byggesakskontoret Hans Otto Larsson x 
RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen  
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther x 
RK, Miljøvern  Lisa Helgesson x 
RK, Miljøvern Elin Hviding Roalkvam x 
RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett  
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten  
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  
   
 
RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 
 
1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 
☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 
☒ Oversiktskart 
☒ Kartskisser / illustrasjoner 
☒ Omtale av det planlagte prosjektet 
☒ Omtale av aktuelle tema for drøfting 
☒ Annet, spesifiser: Møte avholdt 23.02.16 i forkant av oppstartsmøte  
 
2. Om planområdet og planinitiativet  
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Planområdets beliggenhet: Oppen gård 
Gnr/bnr: 52/4 
Planområdets størrelse, ca daa: 295 daa 
Dagens innhold og bruk: Skogkledd og med innslag av dyrkamark. 
Historikk: Deler av området er tidligere godkjent som golfbane 
 
Forslagsstillers planinitiativ: Hovedformål er etablering av massedeponi med etterbruk som 
dyrkamark og areal for skogproduksjon. 
 
3. Planstatus, planer i området 
Kommuneplanen 
☒ Arealformål: Annet byggeområde til golf og noe lnf 
☐ Evt. aktuelle bestemmelser:  

 
Reguleringsplaner  
☐ Planområdet er uregulert 
☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan: Hovedsakelig golfbane (nr.306-02 Hønefoss 
golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk) 
☐ Tilgrensende reguleringsplaner:  

 
Planer under arbeid 
☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  
☐ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 
☐ Annet, spesifiser:  
 
Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 
☐ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  
☐ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: Kommuneplan og 
reguleringsplan 
☐ Annet, spesifiser:  
 
4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 
☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 
☐ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 
☐ Folkehelsemeldinga 
☐ Energi- og klimaplan 
☐ Konsesjonsområde for fjernvarme 
☐ Grønn plakat 
☐ Kommunedelplan for gående og syklende 
☒ Annet, spesifiser: Planen må avklares opp mot den statlige reguleringsplan for E16 og 
Ringeriksbanen. Det kan være aktuelt å ta denne inn i planavgrensningen for denne planen. 
Det forventes at en betydelig mengde masser fra Ringeriksbaneprosjektet kan deponeres her.  
 
5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 
og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  
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Utvikling av by og lokalsamfunn 
☐ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 
☐ Konsekvenser for sentrum 
☐ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) 
☐ Møteplasser og byrom 
☒ Konsekvenser for naboer 
 
Landskap, natur og kulturmiljø 
☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 
☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 
☒ Landbruk, jord og skog 
☒ Strandsone, vann og vassdrag 
☐ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 
☒ Kulturminner og kulturmiljø 
☒ Masseforvaltning.behov for å beregne massebalanse/ha en plan for massehåndtering 

 
Miljø og samfunnssikkerhet  
☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 
☒ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 
☒ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) 
☒ Radon 
☒ Skred 
☐ Flom 

 
Barn og unge 
☒ Barn og unges interesser 
☒ Skolevei 
☐ Lekearealer 

 
Teknisk infrastruktur 
☐ Energiløsninger 
☐ Bredbånd/fiber 
☐ Vann og avløp  
☒ Overvannshåndtering 
☐ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 
☐ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning 

 
Sosial infrastruktur 
☐ Skole  
☐ Barnehage 
☐ Annet: 

 
Samferdsel 
☒ Veg/trafikk/adkomst 
☐ Kollektivforbindelse 



4 
 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  
☐ Parkering, herunder sykkelparkering 
 
Aktivitet for alle 
☐ Universell utforming 
☒ Friluftsliv 
☐ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 
Boligkvalitet 
☐ Antall og type boliger 
☐ Utearealer 
☐ Sol/skyggeanalyse 
☐ Annet:  

 
6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 
planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 
☒ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  
bokstav d, e eller f:  

 
☒ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  
Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 
☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 
Spesifiser § og bokstav:  
 
☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-
5.  
Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 
7. Diverse avklaringer 
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 
Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 
anlegg/infrastruktur.  
☐ Ja, spesifiser: 
☐ Nei 
☒ Ikke avklart 

 
Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 
I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  
☐ Ja 
☒ Nei 
☐ Ikke avklart 
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☐ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 
Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering 
og plassering av kabler, rør og veier.  

 
Kartgrunnlag 
☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  
☐ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 
kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 
8. Plantype 
☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3. Det kan også bli statlig plan hvis den skal inngå i vei og 
baneprosjektet.  
☐ Områderegulering jf. pbl. § 12-2  
Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med 
private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer 
fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.  

 
☐ Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12-14 første ledd 
☐ Mindre endring jf. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd  
Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.   

 
9. Medvirkning  
☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 
planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  
☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:  

 
10. Anbefaling av oppstart 
☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales :  
☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  
☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 
fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 
 
11. Oppstart av planarbeid 
Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 
til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 
planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 
Politisk oppstartsak 
☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart, spesifiser begrunnelse: 
Saken er av et slikt omfang at det er vurdert at dette er nødvendig. Denne saken kan også få 
betydning for massehåndtering i forbindelse med Ringeriksbane / E16. 
☒ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak 
☐ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:  

 
Kunngjøring og varsling 
☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart i samarbeid med forslagstiller 
☐ Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal 
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fra kommunen skal brukes.  Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens 
nettside. 

 
12. Planavgrensning 
☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 
planer, veier, tomter osv.  
☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.  
☐ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. 
Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.  
 
13. Krav til planforslaget 
☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav 
til planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 
Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  
Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 
orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 
etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 
☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 
kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  
 
15. Prosess og samarbeid underveis 
☒ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 
forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller.  
 
☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 
Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  
1. ABY oversender naboliste for oppstartsvarsling  
2. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID 
3. ABY oversender sosi-fil med avgrensning av tilgrensende planer 
 
Referent: Ole Einar Gulbrandsen 
Tlf: 94159025 
 
 
Vedlegg:  
Innspill fra nabo Kihle og Bergsund 
Møte i forkant av oppstart 23.02.16 



Jørgen Bergsund 
Kile Gård  , 3516 Hønefoss  
Telefon: 92427533 / 95741516    
E-post: Bergsund@mac.com 

!"#$%&''()*+,-.'(/0)1(
 
 
 
Ole Einar Gulbrandsen - Arealplanlegger  
Sivilingeniør / Master i bygg og miljøteknikk 
Tlf : 941 59 025 
E-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Oppstartsmøte vedr. Vestsiden massedeponi, 18.mars 2016 
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Bakgrunnsmateriale for oppstartsmøte med Ringerike kommune 23.02.2016 
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1.  Bakgrunn for etableringen av Vestsiden deponi. 
Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52, 
bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og 
grunneier stiller seg positiv til tiltaket. 
Deponiet vil muliggjøre deponering av overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig-
/næringsutbygging) i årene fremover. For å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil 
det åpnes for mottak av fjellmasser fra utbyggingen av Ringeriksbanen og E16.  
Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres som LNF-arealer (jord og 
skogbruksarealer). 
 
 
2.  Deponi og mulige konflikter. 
På side 2 fremgår planområdet med antatt plangrense: 

 Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det 
finnes innslag av dyrkamark. 

 Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 
golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå 
gjennom LNF-område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og 
gjeldende planstatus). 

 Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet. 

 I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med 
sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er 
rødlistevurdert. 

 I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettings- 
registreringer som ikke er fredet og ett bosetting – aktivitetsområde (ID 91710) 
som er automatisk fredet.  
 
 

3.  Vurderinger av deponiet. 

 Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. 

 All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent 
avkjørsel), videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og 
kontrolleres for forurensing ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med 
voller og innsprengt i fjell) mot bebyggelsen i øst. 

 Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge drensrør 
for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i 
deponiområdet er for det meste lite vannførende.  

 Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot nord, med en antatt maksimum 
stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt matjord, mellomlagres 
for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig oppfylte områder. 

 Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av deponiet 
vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeide med geotekniker og 
landbruksfaglig kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk 
samt noe skogbruk.   











Oppstartsmøte for reguleringsplan 

 

 



1 Innledning og formål med møtet 

Presentasjon av 
møtedeltakere 

Rammer for møtet 

Referat 

 

 

Krav i pbl. § 12-8 

Tidlig kontakt og gjensidig 
informasjon 

Forslagsstiller / fagkyndig om 
planinitiativet 

Kommunen om prosess, krav 
og overordna rammer 

Avklare ansvarsforhold, 
plantype og prosess 

 



2 Planområdet og planinitiativet 

Forslagsstiller / fagkyndig informerer 

Planområdet  

Beliggenhet 

Størrelse og avgrensning 

Dagens innhold og bruk 

Historikk 

Planinitiativet 

 

Runde rundt bordet, foreløpige tilbakemeldinger 

 



3 Planstatus 

Kommuneplan 

Reguleringsplan  

Planformål 

Tilgrensende planer  

Planer under arbeid  

Planinitiativet i tråd med kommuneplan? 



4 Rammer og føringer 

Nasjonale og regionale rammer og føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Folkehelsemeldinga 

Energi- og klimaplan 

Grønn plakat 

Kommunedelplan for gående og syklende 

Konsesjonsområde for fjernvarme  

Faller prosjektet inn under tilknytningsplikten? 

 



5 Konsekvenser – aktuelle tema for utredning 

By og lokalsamfunn 
Rett lokalisering 
Konsekvenser for sentrum 
Estetikk 
Møteplasser og byrom 
Konsekvenser for naboer 

Landskap, natur og kulturmiljø 
Landskapsbilde 
Naturmangfold 
Landbruk 
Strandsone, vann og vassdrag 
Grønnstruktur 
Kulturminner og kulturmiljø 
Masseforvaltning 

Miljø og samfunnssikkerhet 
ROS-analyse 
Miljøulemper (støv, støy, lukt) 
Forurensning i grunnen 
Radon 
Skred 
Flom 

Barn og unge 
Barn og unges interesser 
Skolevei 
Lekearealer 
 
 

Teknisk infrastruktur 
Energiløsninger 
Bredbånd/fiber 
Vann og avløp 
Overvannshåndtering 
Renovasjon 
Brannvann, tilgjengelighet for brann og redning 

Sosial infrastruktur 
Skole 
Barnehage 

Samferdsel 
Veg/trafikk/adkomst 
Kollektivforbindelse 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet 
Parkering 

Aktivitet for alle 
Universell utforming 
Friluftsliv 
Sammenhengende gang- og sykkelnett 

Boligkvalitet 
Antall og type boliger 
Utearealer 
Sol/skyggeanalyse 

Annet? 



7 Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Krav om konsekvensutredning etter KU-forskrifta?  

Krav om planprogram? 

Har planen vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn? 

Konsekvenser skal uansett utredes som en del av 
planbeskrivelsen, selv om det ikke er krav om 
planprogram og/eller KU 



8 Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med:  

Utbyggingsavtale 

Parallell plan- og byggesaksbehandling 

Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg  

Parallelt med planarbeidet? 

Kartgrunnlag 

Grunnkart bestilles via InfoLand 

Er kartgrunnlaget i området godt nok?  

 

 



DEL 2 AV MØTET 
Andre interne i kommunen kan forlate møtet om de ønsker 



8 Plantype 

Detaljregulering, privat eller offentlig  

Områderegulering, kommunal plantype 

Endring av plan 

Ordinær endring – prosess som ny plan 

Mindre endring – enklere prosess  
(Må ta høyde for at prosessen kan vise at ordinær endring er nødvendig) 

 



Roller 

Forslagsstiller 

Grunneier 

Fagkyndig 

Planmyndigheten 

Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning  

Formannskapet 

Kommunestyret 

Areal- og byplankontoret (ABY) 

Delegering 

 

 



Planprosessen 

 



9 Medvirkning    

Forslagsstillers ansvar 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning (pbl. § 5-1) 

Kommunen 

Påse at krav oppfylles, og spesielt sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge 

Behov for medvirkning utover formelle krav? 

F.eks. åpent møte før oppstart eller i høringsperioder? 



10Oppstart- anbefaling

Prinsipiellesaker
Storesaker/ikkei tråd medoverordnaplan/
påviseligøkonomiskekonsekvenserfor
kommunen

Politisksak- anbefaling
HarABYbehovfor mer
dokumentasjonfor
forberedepolitisksak?

Kurantesaker
Enkleresaker,i tråd medoverordnaplan

Oppstartvarsles
Referatsaktil politiskutvalg

Ja/ nei – begrunnelse
Behovfor politiskvurdering,begrunnelse?



11 Oppstart - kunngjøring og varsling  

Krav 
Annonse i Ringerikes blad 
Annonse på internett 
Varsling til grunneiere, festere og rettighetshavere i planområdet, naboer, 
berørte offentlige organer og andre interesserte 
 

Skal ABY eller forslagsstiller/fagkyndig varsle?  
Dersom forslagsstiller varsler selv skal adresseliste og maler fra ABY brukes  
ABY varsler uansett internt i kommunen og kunngjør på nettside 
 

Etter høringsfristen 
ABY oversender uttalelser 
Forslagsstiller oppsummerer og kommenterer 
Møte ved behov 



12 Planavgrensning  

Krever kommunen samregulering med flere 
eiendommer?  

Evt. tilgrensende reguleringsplaner 

ABY oversender evt. SOSI-fil med planavgrensninger 



13 Krav til planforslaget 

Se krav på kommunens nettsider 
Planbeskrivelsen oppdateres etter høring og offentlig ettersyn på lik linje 
med plankart og bestemmelser 

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, 
blir forslagstiller og fagkyndig orientert og bedt 
om å sende inn oppdatert materiale 

 



Nettsider www.ringerike.kommune.no → arealplaner 

Informasjon om 

Planprosessen 

Tidsfrister og framdrift 

Kravspesifikasjon 
innlevering av 
planforslag 

Gjeldende planer 

Plandialog 

Møteplan og 
sakspapirer 

 

Maler som bør brukes 

Varselbrev oppstart 

Annonse oppstart 

Planbeskrivelse 

Bestemmelser 

Tegnforklaring plankart 

Feltnavn plankart 

 

 



14 Gebyrer – se betalingsreglement på nettside 

Sendes normalt til forslagsstiller 

Består av 

Oppstartsgebyr 

Enhetsgebyr sakstype 

Arealgebyr planområde 

Arealgebyr bebyggelse og anlegg 

Enhetsgebyr type 
reguleringsformål 

 

Det tas også gebyr for avslag og 
saker som avsluttes underveis i 
prosessen  

 

Selvkostprinsipp, gebyret kan 
justeres ut fra:  

Kompleksitet og konflikter  

Enkle grunneierforhold  

Kvalitet på materiale  

Dersom kommunen må bruke 
ekstra tid på bearbeiding tas det 
gebyr for medgått tidsbruk 

 

Faktureringstidspunkt  

Etter oppstartsmøte  

Etter 1. gangs behandling 

 

 



15 Prosess og samarbeid underveis 

Er det ønskelig med underveismøte? 

Er det aktuelt å utarbeide en framdriftsplan? 

Politisk møteplan og skrivefrister 



Takk for møtet og lykke til! 
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Sendes til:  Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret v/avdelingsleder 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN 

Stedsnavn  

Oppen gård 

Gnr/bnr  

 

 

52/4 

Dato for utfylling 

 

18.02.2016 

Skjema er utfylt av 

 

Feste NordØst as – Helge Bakke 

Gjeldende planstatus  

- Kommuneplan 

- Reguleringsplan 

LNF-kommuneplan 

Annet byggeformål (golfbane) i reguleringsplan 

Forslag til plantype  

- Områderegulering 

- Detaljregulering 

- Reguleringsendring 

      Mindre endring 

     Ordinær endring 

 

Detaljregulering 

 

Omregulering av deler av gjeldende reguleringsplan 

(golfbane) og omregulering av LNF i KP. 

Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger) 

Hovedformål og intensjoner  

 

 

Hovedformål er etablering av massedeponi med etterbruk 

som dyrkamark og areal for skogproduksjon. 

Dagens situasjon i området 

 

 

Skogkledd og med innslag av dyrkamark. 

Omfang 

Størrelse på planområde, 

antall enheter o.l.  

 

Planområdet er på ca. 295 daa. 

Konsekvensutredning (KU) 

Vurdering og begrunnelse av 

om planen faller inn under 

KU-forskrifta 

I henhold til konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (01.01.2015) bør tiltaket vurderes etter 

Vedlegg II nr.11 – k og vedlegg III – b, h, k. 

Konsekvenser 

Positive og negative.  

Aktuelle utredningstemaer.  

Skal omtales selv om tiltaket 

ikke utløser krav om KU etter 

forskrifta 

Positive: Åpner for deponering av overskuddsmasser/rene 

masser. Etterbruk som landbruksformål. 

Negative: Støy ved deponering, synlighet ved oppbygging 

av deponi, fare for utrasing av deponerte masser, overvann- 

/smeltevannshandtering. 

Eksisterende kunnskap 

Hva finnes av kartlegging? 

 

Se vedlagte hefte: «Bakgrunnsmateriale for oppstartsmøte 

med Ringerike kommune 23.02.2016» 

 

Eiendomsforhold Oppen gård - 52/4 
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Aktuelle tema for diskusjon 

 

Se vedlagte hefte: «Bakgrunnsmateriale for oppstartsmøte 

med Ringerike kommune 23.02.2016» 

Forslag til plannavn 

 

Vestsiden massedeponi 

Mottaker og fakturaadresse for 

gebyr for saksbehandling 

John Myrvang AS, Postboks 1085 Flattum, 3503 Hønefoss 

Følgende dokumentasjon skal 

legges ved bestillingsskjemaet:  

 

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf) 

Ved reguleringsendring skal planavgrensning vises 

oppå gjeldende reguleringsplan.  

 

2. Forslag til planavgrensning i sosi-format 

Kan evt. ettersendes etter oppstartsmøtet.  

 

3. Annet: (skisser, flyfoto, omtale osv., listes opp:) 

 

Se vedlagte hefte: «Bakgrunnsmateriale for 

oppstartsmøte med Ringerike kommune 

23.02.2016» 

 

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøtet 

Funksjon Navn Tlf E-post 

Forslagsstiller  

Skal alltid møte 

John Myrvang AS 

v/John Edvard 

Myrvang 

 

95720991 
 
John.edvard@myrvang.no 

 

Fagkyndig  

Skal alltid møte 

Feste NordØst as 

v/Helge Bakke 

95874217 hb@feste.no 

Grunneier(e)* 

 

Andreas Oppen  andreas.oppen@gmail.com 

Evt. andre 

 

Tom Myrvang 93052205 tom@myrvang.no 

 

*Dersom grunneier ikke stiller ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og 

forslagsstiller.  

 

 

 







 
 
     

 

 

 
FORSLAG TIL  

 

PLANPROGRAM  

 
DETALJREGULERINGSPLAN  

FOR 

VESTSIDEN MASSEDEPONI 
 

Ringerike kommune 
 

 
Oversiktskart med antatt plangrense. 

 

 

 

Vedtatt av Ringerike kommune ……………………………………………………………… 

06 April 2016 
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1.  BAKGRUNN 

1.1.  Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak og 

deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. 

 

1.2.  Planlagt arealbruk 

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk 

som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål –  

1900 – øvrige anlegg/LNF) 

 

1.3.  Planstatus 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå under 

revidering). I kommuneplanens arealdel er Områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder 

er LNF-område i nord og friområde mot vest(Oppenåsen). 

Gjeldende reguleringsplaner er:  

Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07)  

Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05).  

 

 
 

Figur 1.1 Viser utsnitt fra kommunens planbase, med antatt plangrense for detaljreguleringen.  
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1.4.  Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 gjelder for regionale planer med rammer for 

utbygging, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål, 

områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål, samt reguleringsplaner som kan få vesentlig virkninger for miljø, naturressurser 

eller samfunn.  

Forskriften fastsetter at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeidet skal 

utarbeides et forslag til planprogram, som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet. I 

plansaker vil dette normalt være planmyndigheten i den aktuelle kommunen. Ved utleggelse av 

planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvensene av planforslaget. Ved 

behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene 

til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og 

krav om oppfølgende undersøkelser.  

 

Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med 

konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser for planarbeidet, herunder fastsette 

hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslaget med 

konsekvensutredning.  

 

Planprogrammet er også et verktøy for å sikre medvirkning og avklare viktige problemstillinger på et 

tidlig tidspunkt i planarbeidet. Programmet skal bidra til å informere om planarbeidet og få innspill 

til gjennomføring av reguleringsplanarbeidet med konsekvensutredning. 

 

1.5.  Utredningsplikt 

Regulering av Vestsiden massedeponi vurderes å falle inn under § 3 i Forskrift om Konsekvens- 

utredning, «Planer som skal vurderes nærmere»:  

 

Vedlegg II. Planer som etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg iii. 

nr. 11 k - «Større deponier for masse på land og i sjø». 

Massedeponiet vil omfatte et areal på ca. 280 daa, med mulighet for deponering av ca. 3,5 –  

5,0 mill.m3.  

 

Vedlegg III: Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter 

kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er stor 

sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor 

tidsdybde. 

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til 

landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet. 

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom. 

 

Ringerike kommune er ansvarlig myndighet for utredningen. Utredningen skal utarbeides i henhold 

til plan- og bygningslovens § 4 og Vedlegg II i KU-forskriften. 

 

Planprogrammet fremmes av John Myrvang AS og er utarbeidet av Feste NordØst as i samarbeid med 

tiltakshaver. 
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2. BESKRIVELSE AV PLANEN 

2.1. Planens formål 

Detaljreguleringsplanen vil få som formål å sikre arealer for massedeponi (for rene masser) med 

etterbruk i landbrukssammenheng (jord- og skogbruk). 

 

2.2. Områdebeskrivelse 

Massedeponiområdet blir liggende innenfor deler av Gnr 52 / bnr 4. Planområdet strekker seg fra sør 

for gården Oppen til Vestsiden pukkverk i nord. 

Deponiet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av 

dyrkamark. 

I den sørlige delen av planlagt deponiområde er det opparbeidet en lysløype. 

 

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 

Golfbane (nr.306-02 Hønefoss golfbane). Adkomstveg (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) 

planlegges å gå gjennom LNF-område i kommuneplanens arealdel. 

 

 
 

Figur 2.1 Oversiktskart fra Statens kartverk – Norgeskart med antatt plangrense. 

 

2.3. Alternativer 

Det fremmes ett alternativ til detaljregulering.  
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2.4. Planavgrensning 

Antatt planavgrensning for detaljreguleringsplan for Vestsiden massedeponi er som følger: 

Mot sør og vest vil plangrensa følge reguleringsgrensa for Hønefoss golfbane. Grensa mot nord vil 

sikre tilstrekkelig areal for adkomst til deponiet. Mot øst følger plangrensa matrikkelgrensa til  

Gnr 52 / bnr 4.  

Antatt grense for deponiområdet mot sør, vest, nord og øst vil være mot eksisterende terreng. 

Stigningen på deponiet planlegges å være fra 1:10 til 1:12 for de områdene av deponiet som skal ha 

jordbruk som etterbruk. For områder hvor etterbruken skal være skogbruk, vil disse få en brattere 

avslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Viser ortofoto med antatt plangrense for planområdet, samt antatt grense for deponi. 

 

Plangrense 

Deponigrense 
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3. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 

3.1. Nasjonale føringer 

Plan- og bygningsloven  

Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. 

Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, og at hver og en av oss 

kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Plan- og bygningsloven gir grunnlag 

for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Loven legger opp til et system for 

helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og 

andre naturressurser vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. 

Loven omfatter mange former for planlegging, fra teknisk orientert og detaljert 

reguleringsplanlegging i skjæringspunktet mot byggesak, til overordnet samfunnsplanlegging av 

prinsipiell og strategisk natur. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier gjennom 

planer som bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt. 

Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og må derfor skje i 

nært samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 

og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. 

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. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

 

Forskrift om begrensing av forurensning (Forurensningsforskriften) (2004)  
Kapittel 4 i forskriften omhandler anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. En reguleringsplan 

for Vestsiden massedeponi må forholde seg til det som står nedfelt i forskriften. 

 

Tilstandsklasser for forurenset grunn – TA2553/2009 

Alle masser som deponeres i området skal tilfredsstille tilstandsklasse 1 – 3, angitt i TA-2553/2009 

«Tilstandsklasser for forurenset grunn». En reguleringsplan for Vestsiden massedeponi må forholde 

seg til det som står nedfelt i veilederen. 

  

Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (1989)  
Anlegg må være innrettet slik at det ikke oppstår, eller er fare for forurensning/erosjon fra 

planeringsfeltet. Planeringsfeltets beliggenhet i forhold til vassdrag og vassdragets 

forurensningstilstand, vil normalt være avgjørende for om planering kan tillates. Med 

bakkeplanering forstås arbeidet med å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket 

areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes som planering når det forflyttes masse som 

berører et areal på minst 1,0 dekar. Planeringsfelt må utarbeides i samsvar med «Tekniske 

retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt», utgitt av Landbruksdepartementet 

i 1989. 
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3.2. Regionale føringer  

Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 

Planstrategien ble vedtatt 6.desember 2012, og strategien redegjør for viktige utviklingstrekk og 

utfordringer. Alle kommunen i Buskerud er en del av regionale samarbeidsfora. Buskerud består av 

mellomstore byer og byregioner, lange dalfører og viktige fjelloverganger. Derfor blir et godt utbygd 

samferdselstilbud viktig, samt at de ulike transportmidlene samspiller med hverandre.  

Planstrategien har mange hovedområder som forutsettes fulgt opp med videre planer: 

1- Klima og energi; Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen 

2- Samferdsel og kollektivtrafikk; Areal- og transportplan for Buskerudbyen, Kollektivtrafikkplan for 

Buskerud fylke. 

3- Næringsutvikling; FoU og Innovasjons-strategi for Buskerud 2012-2015, Først mot fremtiden, 

Kulturnæringer i Buskerud, Kunst- og kulturstrategi for Buskerud og Strategiplan for 

Ringeriksregionen. 

4- Læring hele livet; Livslang læring. 

 

Planprogram for regional areal- og transportplan for Buskerud 2016-2030 

Planprogrammet ble vedtatt i Fylkesutvalget 04.03.2015. 

Formålet med den regionale areal- og transportplanen er å komme fram til målsettinger og 

prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk i Buskerud, -mål og prinsipper som ulike 

samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utviklingen av fylket. 

Plantema omfatter følgende områder: 

1- Areal; Forventet vekst gjør at kommunene vil ha behov for arealer for ulike utbyggingsformål. 

2- Transport; Sikre god framkommelighet for alle. Transporttiltak må sees i sammenheng med 

framtidig arealbruk. 

 

 

3.3. Kommunale føringer  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 

(Vedtatt av kommunestyret 30.04.2015, sak 88/15) 

Ringerike skal ha en effektiv arealdisponering. Dette betyr at arealene forvaltes og utvikles på en 

hensiktsmessig og realistisk måte. 

 

Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn. For 

plantiltaket er de mest aktuelle føringene: 

a) Å ha tilstrekkelig planavklarte arealer til nærings- og boligformål. 

b) Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og i de prioriterte lokalsamfunn. 

Samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder nær kollektivknutepunkter som også kommer ved 

utbygging av jernbane og E16. 

d) Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

h) Estetiske retningslinjer i kommuneplanen. 

 

Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø samt god vannkvalitet 

gjennom (de mest aktuelle føringene for plantiltaket er tatt med): 

b) Ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. Ved 

omdisponering skal alternative lokaliseringer være vurdert. Der forholdene ligger til dette for det, 

ønsker kommunen at det også etablees nytt jordbruksareal. 

j) En bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov, 

samt redusere miljø- og samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres 

framfor å åpne nye områder. 
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Kommuneplanens areal for Ringerike 2007 – 2019  

Vedtatt kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende 

reguleringsplaner (nr.306-02 Hønefoss golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk), samt LNF område 

mellom de to reguleringsplanene. 

 

Reguleringsplaner  

Det foreligger to vedtatt reguleringsplaner som omfattes av planavgrensningen: Nr.306-02 Hønefoss 

golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk (se omtale i kap.1.3). 

 

Masseforvaltning – temautredning i forbindelse med revisjon av kommuneplan 

(Vedtatt i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15) 

Temautredningen om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Den skal gi vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak, produksjon og deponier. 

Kommuneplanen skal løse fremtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av 

Ringeriksbane og E16. 

Definisjon på deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i påvente av gjenbruk.  

 

Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, for eksempel støv, støy og 

transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og 

framkommelighet. 

Konfliktnivået kan være høyt i forhold til forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og 

i noen tilfeller turområder, støy- og støvproblematikk, samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og 

deponering innebærer også vesentlige terrenginngrep. 

 

Retningslinjer for fylling/deponi i områder avsatt til LNF-område: 

Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller samla har et 

omfang på mer enn 1000 m2, er i utgangspunktet søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. På 

fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om reguleringsplan som sier noe om omfang, 

utførelse og tidsbegrensing. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad 

om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. 

I tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter), 

kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes særskilt i hver 

sak.  

 

Energi- og klimaplan 

(Vedtatt i kommunestyret 2 desember 2010) 

Som visjon for energi- og klimaarbeidet skal følgende være førende: Ringerike skal være et forbilde 

innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. 

Et av hovedmålene legger vekt på at kommunen skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra 

transport skal reduseres gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra 

kjøretøyer. 

Mål for arealbruksstrategi i forhold til transport vil være å korte ned reiseavstander.  

Den store gjennomgangstrafikken gjennom Ringerike gjør at utslipp fra transportsektoren er 

betydelig. Det er ønskelig med en forsert utbygging av firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss. I 

tillegg skal Ringeriksbanen planlegges for å flytte mer trafikk fra veg til bane.  
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4. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Feste NordØst as har i samarbeid med Ringerike kommune forsøkt å finne fram til de 

problemstillinger og temaer som er mest relevante i forhold til beslutningsgrunnlaget for 

planforslaget. 

Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må 

belyses og utredes. Hensikten er å skape forutsigbarhet, samt å definere problemstillinger knyttet 

til den kommende reguleringen. 

 

Det blir gitt en beskrivelse av positive og negative konsekvenser for det konkrete planforslaget. 

 

4.1. Utredningstema 

0-alternativet  
Under dette temaet vil det bli en beskrivelse av en forventet utvikling av området dersom ikke 

foreslått tiltak realiseres. Selv om størstedelen av planområdet inngår i vedtatt reguleringsplan 

nr.306-02 Hønefoss golfbane, vil 0-alternativet være LNF, da det vurderes som usannsynlig at 

golfbanen blir realisert. 0-alternativet vil være referansen som alle temaene i konsekvens-

utredningen vurderes i forhold til, og vil være referansen for å kunne si noe om konsekvensen av 

tiltaket.  

Dersom ikke tiltaket gjennomføres, vil 0-alternativet kunne bli resultatet og således være en 

dokumentasjon på ”ikke å gjøre noe”. 

 

Landskapsbildet 
Planforslaget vil føre til inngrep i eksisterende natur- og kulturlandskap. Temaet landskapsbilde 

omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av omgivelsene. 

Formålet med å utrede landskapsbilde er å kartlegge og synliggjøre eksisterende verdier i 

landskapet, og vurdere hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av tiltak. 

Det vil bli utarbeidet illustrasjoner (3D-modell) som viser tiltaket i planforslaget ved nåsituasjon, 

ulike oppfyllingsfaser og ferdig oppfylt og tilbakeført til landbruksformål. 

 

Grunnforhold 
Foreløpige undersøkelser viser at hoveddelen av planområdet har stabile grunnforhold med fjell i 

dagen og områder med lite overdekning ned til fjell. Ett område er uavklart i forhold til stabilitet. 

Ut fra dette vil det bli utført ytterligere geoteknisk utredning. Denne vil inneholde en analyse av 

områdestabiliteten med stabilitetsberegninger for deponiet, samt beskrivelse av teknisk utforming. 

Geotekniske undersøkelser og vurderinger vil være avgjørende for forslaget til oppfyllingens omfang 

og utstrekning.  

Vurdering av fremtidige deponerte masser, samt deponering av sprengstein og nedknuste 

steinmasser med sprengstoffrester.  

Det skal utarbeides plan for overflate- og overvannshåndtering.  

 

Naturmiljø/biologisk mangfold  
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters 

livsgrunnlag. Her avgrenses temaet til å i utgangspunktet omfatte naturens egenverdi, og ikke dens 

funksjon for mennesker. I utredningen vil det bli tatt utgangspunkt i eksisterende registreringer av 

biologisk mangfold (i forbindelse med gjeldene reguleringsplan for golf, samt naturbase og artskart) 

innenfor planområdet. I utgangspunktet vil det ikke bli utført nye registreringer. Det vil bli 

beskrevet og drøftet hvilke konsekvenser deponeringen og etterbruken vil ha å si.  

Konsekvensene av bekkelukkinger med hensyn til biologiske og hydrauliske forhold skal utredes. Med 

hydrauliske forhold menes dimensjonering, utforming (inntak/utløp), flomforhold-/ sikkerhet og 

vedlikehold. 
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Kulturminner  
Utbyggingsforslaget vil medføre konflikt med kulturminner innenfor planområdet. Deponiområdet 

omfatte to bosettingsregistreringer som ikke er fredet, og ett bosetting – aktivitetsområde (ID 

91710) som er automatisk fredet. Frigivelse av disse må avklares med arkeologisk myndighet. 

 

Naturressurser/Landbruk 
Med naturressurser menes jord- og skogressurser. Dette omfatter dyrka mark, dyrkbar mark, 

produktiv skog, vann og berggrunn. I dette prosjektet anses imidlertid kun konsekvensene knyttet til 

jordbruk og skogbruk som relevant. 

 

Massedeponiet vil ligge i et eksisterende jord- og skogbruksområde. Det vil bli foretatt en vurdering 

av hvilke konsekvenser dette vil føre med seg. Som del av dette vil det bli utført en beskrivelse av 

området i dag med tanke på jordbruksareal, skog, landbruksdrift og kulturlandskap. 

Positive/negative konsekvenser for jordvern/landbruksdrift/og landbrukets kulturlandskap vil bli 

vurdert. 

For temaet skal følgende vurderes:  

- Drift av jordbruksarealer i de ulike anleggsfasene 

- Konsekvenser og avbøtende tiltak i anleggsfasene med hensyn til mulig erosjon, avrenning og  

  fare for utglidning.  

- Etappevis istandsetting av jordbruksarealer og istandsetting etter endt anleggsperiode.  

- Hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres for å sikre arealenes evne til matproduksjon ved   

  istandsetting og tilbakeføring. Bl.a. behov for hydroteknisk anlegg og terrenginngrep. 

 

Som del av temaet vil arealstatus, arealtall og kvalitet bli oppgitt både før oppstart og planlagt 

arealfordeling etter fullføring framgå. 

 

Masseberegning 
Forventet mottak av rene masser er på dette stadiet beregnet til 3 500 000m3 – 5 000 000 m3. Som 

en del av denne utregningen vil ulike etapper og ferdig opparbeidet deponi bli endelig beregnet. 

Endelig utforming, og størrelse på deponiet, må sees i sammenheng med geotekniske vurderinger og 

beregninger. 

 

Trafikk 
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra deponiområdet i oppfyllingsfasen. Det vil i 

utredningen bli sett på:  

- Transportbehov (antall lass/kjørefrekvens i forhold til oppfyllingstid).  

- Beregning av økning i ÅDT, samt beregning av trafikkstøy. 

- Eventuell sikring/skjerming av adkomstveg deponiområdet i anleggsperioden.  

- Trafikksikkerhet i anleggsfasen. 

- Eventuelle vilkår og tidsbegrensninger når massetransport kan finne sted.  

- Vurdering av eventuelle miljøgevinster ved trafikk med lass til og fra deponi og Vestsiden pukk. 

 

Støy og støv 
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra planområdet, samt i området for massedeponiet. Den 

økte aktiviteten, knyttet til lange kjøretøy og anleggstrafikk, vil medføre økt støy for nærliggende 

bolighus og gårdsbebyggelse øst og sør for massedeponiet.  

Det skal utføres støyberegning for tiltaket i henhold til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442). 

Det skal med bakgrunn i beregningene settes krav til nødvendige avbøtende og støydempende tiltak 

i utredning og planforslag. 

 

Økt trafikk og oppfylling av massedeponiet kan også føre til støvplager for tilliggende bebyggelse. 

Forslag og krav til støvdempende tiltak skal inngå i utredning og planforslag. 
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Barn og unge/friluftsliv 

Eksisterende sti og løypenett, i sørdelen av planområdet, vil påvirkes av oppfyllingen i 

massedeponiet.  

Det skal synliggjøres mulig omlegging av sti og løypenett i anleggsperioden, samt reetablering av sti 

og løypenett når deponiet er ferdig oppfylt og avsluttet. 

 

Næring og sysselsetting 

Massedeponiet vil muliggjøre deponering av rene overskuddsmasser fra fremtidig utvikling i regionen 

(bolig/næringsutbygging) i årene som kommer. I tillegg vil det åpnes for mottak av en viss mengde 

av knuste fjellmasser og jordmasser fra utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. 

Konsekvensene for næring og sysselsetting knyttet til gjennomføringen av deponiet vil bli vurdert og 

beskrevet. 

 

Overvåkning  
Det skal i konsekvensutredningen bli sett på system/tiltak for:  

 Hvordan mottakskontroll i deponiet utføres.  

 Hvordan kontrollere at massene er rene. 

 Hvor og hvordan mellomlagring ulike masser (som toppmasser for vekstjordlag) skal finne 

sted.  

 Overvåkning av sigevann etc i anleggsperioden og i en periode etterpå.  

 

Risiko og sårbarhet 
I forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen skal det utføres en risiko og 

sårbarhetsanalyse. 

 

Avbøtende tiltak  
Konsekvensutredningen skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak for de forholdene som viser seg å 

ha negative konsekvenser av betydning. 

 

4.2. Metode 

Konsekvensanalysen skal gjennomføres med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser, kap.6, Ikke-prissatte konsekvenser. 

Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for temaene.  

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

 Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

 Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes.  

 Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 

forhold til alternativ 0. 

Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi, og omfanget av påvirkning på 

området. 

 

Tema som ikke konsekvensutredes vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. 
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5. PROSESS 

5.1. Fremdrift 

Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Planprosess og 

konsekvensutredning vil foregå parallelt. 

 

Framdrift Dato 

Oppstartsmøte med Ringerike kommune 18.03.2016 

Utarbeidelse av planprogram April 2016 

Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram Juni 2016 

Saksbehandling og vedtak av planprogram August 2016 

Planarbeid og utredninger August 2016 –  

April 2017 

Høring av planforslag Juni 2017 

Sluttbehandling og vedtak av planforslag Desember 2017 

 

Den skisserte fremdriften er basert på en optimal planprosess uten uforutsette problemstillinger av 

betydning, samt at fremdriften passer med den kommunale møteplanen. 

 

5.2. Medvirkning og informasjon 

Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning, 

sikrer betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av 

planprogrammet gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i 

planarbeidet.  

 

I tillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen når 

disse foreligger.  

 

Arbeidet med reguleringsplanarbeidet vil skje i samarbeid med tiltakshaver, og Ringerike kommune 

som ansvarlig myndighet, samt direkte berørte parter. Spesielt vil dette dreie seg om en god og 

åpen dialog med tilstøtende naboer, Statens vegvesen og NVE. 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8928-10   Arkiv: L12  

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen – kommunedelplan. Innspill 

til høring av planprogram 
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på 

Eggemoen. Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har startet opp kommunedelplan for E16 på strekningen mellom Nymoen 

og Eggemoen. Vegparsellen blir en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum og vil bidra 

til å komplettere en ytre ring 4 utenom Oslo mot Gardermoen.  

Vegen vil bli planlagt med en linjeføring som tilfredsstiller kravene for en senere utvidelse 

til firefelt. 

Dagens E16 fra Nymoen inn via Gummikrysset og tilbake mot Jevnaker gjennom 

Eggemobakkene anses lite gunstig både av hensyn til trafikksikkerhet, reisetid og 

forutsigbar framkommelighet. Det forventes at omleggingen av veien vil gi en langt sikrere 

veg og føre til avlastning av trafikken gjennom Hønefoss sentrum med ca 20% ved at 

gjennomgangstrafikken i større grad velger omkjøringsveien. Omlagt veg vil også være et 



alternativ for trafikk til og fra sørlige sentrumsområder ved kjøring mot Jevnaker. Oppstart 

på prosjektet er ikke fastsatt men fremdriftsplanen legger opp til vedtak av reguleringsplan i 

slutten av 2018. Det bør tilstrebes å avklare plansituasjonen innen dette da det muliggjør en 

videre fortsettelse av Eggemoen – Olum. 

Prosjektet kan få til dels store konsekvenser for næringsutvikling på Eggemoen, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv og forbindelsen mellom Jevnaker og Hønefoss.   

 

Innledning / bakgrunn 

Statens Vegvesen har som ledd i planleggingen av vegparsellen E16 Nymoen – Eggemoen 

lagt planprogram for prosjektet ut til høring og offentlig ettersyn.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte 

og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke 

korridoralternativ som skal utredes videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig 

for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Ringerike kommune er høringspart i saken og vil etter bearbeiding av høringsutkastet få 

forslag til planprogram overlevert for fastsettelse. 

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal utredes i saken og belyse konsekvensene. 

På grunn av prosjektet størrelse og betydning for regionen er det naturlig at uttalelse fra 

Ringerike kommune behandles politisk. 

Konklusjonene som planprogrammet fastsetter, blir innarbeidet i planbeskrivelsen som vil 

følge kommunedelplanforslaget i ordinær planprosess.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 

søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 

gateutforming. Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for 

evt. senere utbygging til 4-felt skal sikres.  

 

Illustrasjonene under viser tverrprofil (fig12) og tverrprofil med forbikjøringsfelt (fig 13) 

 
 

 

 

 

 



 
Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen  

Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser  

 

SVV gjennomførte ideseminar på Sundvollen november 2015.  Hensikten med dette 

seminaret var å få frem forslag til mulige trasèer og avklare mulige utfordringer. 

Ideseminaret konkluderte med alternativene vist under. 

 

 
 

SVV har gjennomført en grovsiling av alternativene basert på en kost/nyttevurdering der 

kostnad og avlastningseffekt har hatt stor betydning. Etter grovsilingen har SVV valgt å gå 

videre med tre korridorer vist i illustrasjon under. 



 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende kommuneplan er korridorer mellom Eggemoen og Nymoen vist. Korridorene er 

angitt som ikke juridisk bindende. Viste korridorer har likevel vært nyttet av Vegvesen og 

kommune i vurdering av prosjekter for å sikre at mulighetene for en fremtidig 

gjennomføring av vegtraseen.  

 

Juridiske forhold  

Planlegging i denne fasen vil skje etter PBL §3.7 som medfører at SVV gis anledning til å 

utarbeide planforslag og sende disse på høring. Det vil ved fastsettelse av planprogrammet 

være naturlig å ta stilling til om videre planlegging også vil kunne skje etter §3.7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er ikke tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Vegutbygging av denne typen vil forutsette bompengefinansiering. Plassering av bom og 

takster for passering vil være gjenstand for vurdering av kommunen. 

Vegbom vil kunne påvirke dagens felles handels- og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 SVV har gjennomført ide-seminar og åpent folkemøte i høringsperioden for 

planprogrammet. I punkt 8.1 går det fram at informasjonsmøter i den videre planprosessen 

planlegges. Planprogrammet fastsetter ikke tidspunkt for disse. Det er naturlig at tidspunkt 

vurderes i samråd med kommunen og i forhold til fremdrift i planarbeidet. 

Medvirkning vil også være sikret gjennom lovpålagte høringer av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 



Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes i planarbeidet. Det er i denne fasen 

god anledning for innspill dersom det er hensyn som ønskes belyst eller det er ønske om å 

signalisere politisk vilje til vekting av ulike temaer. Det er imidlertid en stor fordel å 

avgrense utredningsarbeidet til de nødvendige korridorene og temaene for å begrense 

arbeidet og sikre en forsvarlig fremdrift. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Friluftsliv. 

Bygging av ny veg vil kunne forringe opplevelseskvaliteten for tilliggende friluftsområder 

og avskjære atkomsten til bakenforliggende urørte områder. Det vil være naturlig at atkomst 

til friluftsområder nord for Eggemoen vurderes. Dette anses sikret gjennom 

planprogrammets punkt 6.2.2 

 

Bompengefinansiering.  

Selv om bompenger vil bli en separat sak som fremmes for vedtak i kommunen er det høyst 

sannsynlig at prosjektet vil forutsette bompenger. Valg av alternativ vil kunne innvirke på 

takst og mulighet for plassering av bom. Avhengig av løsning vil bom kunne påvirke den 

eksisterende situasjonen med felles handels og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. Forskuttering av bompengesaken kan forventes å skape sterke reaksjoner og 

forsinkelser. Dersom forholdet ikke vurderes kan man imidlertid komme i en situasjon der 

man grunnet virkninger for andre forhold ender med en løsning som gir svært uønskede 

løsninger med tanke på takster og plassering av bom. Forholdet bør derfor omtales. 

 

Eksisterende vei. 

Eksisterende veitrase er lite omtalt i planprogrammet. Denne kan danne et lokalveisystem og 

forbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss. Planprogrammet viser til at den kan bli viktig for 

sykkel og kollektivtrafikk. Bruken av eksisterende veg med prioritering av ulike 

trafikantgrupper og kartlegging av nødvendige fysiske tiltak for tilpasning til ønsket trafikk 

bør utredes og vurderes opp mot alternativer langs ny vei. 

 

Konsekvenser for bruken av Eggemoen. 

Planprogrammet har tatt inn bedring av transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv 

og regional utvikling som effektmål. Dette er i tråd med kommunens intensjoner om at 

Eggemoen skal utvikles videre og at infrastrukturen må tilrettelegge for eksisterende og nye 

virksomheter på en god måte. Det er imidlertid uklart hvordan dette effektmålet følges opp 

og hvordan det vurderes. Vurdering av konsekvenser for utvikling av næringsliv er ikke med 

i temaene som foreslås utredet og ser ikke ut til å være del av prissatte eller ikke prissatte 

konsekvenser. I silingen er det vurdert «tap av næringsareal» men det kommer ikke fram om 

det er differensiert på ulike arealer.  

Eggemoen-området er svært stort. Det er sannsynlig at valg av løsninger for påkobling, 

plassering av veglinja og løsning for sekundærvegnett vil ha langt større betydning for 

konsekvensene av de ulike trasèvalgene enn selve arealbeslaget. Utredningene må 

sannsynliggjøre at valgt trasè gir muligheter for løsninger som underbygger utviklingen av 

Eggemoen.  

Ringerike kommune har signalisert store forventninger til utvikling av området og dets 

potensiale til å skape arbeidsplasser. Det er signalisert at kommunen er villig til å ofre dette 

området som et av regionens viktigste friluftsområder for å muliggjøre en slik utvikling. 



Dersom valgt vegtrase motvirker utviklingen vil resultatet kunne bli bortfall både av 

framtidige arbeidsplasser og friluftsliv. Dialog mellom aktører på Eggemoen og SVV for å 

sikre gode løsninger for påkobling og tilførselveier anses derfor viktig. 

 

Planprosess. 

Statens vegvesen viser også et alternativ der det gås videre med kun en av traseene. Det gis 

inntrykk av at dette vil muliggjøre å gå utenom kommunedelplan og gå rett på 

detaljregulering.  

Å gå videre med kun ett alternativ til utredning gir stor sårbarhet ettersom eventuelle 

problemer vil gi behov for å starte opp igjen med ny plan. Samtidig er fremdrift for 

planarbeidet viktig for å avklare løsninger som gjør det mulig å komme videre med 

områdeplaner på Eggemoen, noe som er en forutsetning for en god utvikling av området. 

 

Berørte grunneiere. 

Grunneiere langs ny (og gammel) trasè vil bli berørt gjennom endring i støybildet og mulig 

arealbeslag. Det er for tidlig i prosessen til å kunne si noe om disse konsekvensene. 

Konsekvensene for berørte grunneiere kan  imidlertid ventes å bli ganske store som følge av 

både reguleringen for forventningene som skapes ved linjevalg. Dersom det reguleres til to-

felt men sikres mulighet gjennom byggegrenser og linjeføring for en fremtidig utvidelse til 

firefelt kan dette gi en uavklart situasjon der forventningene til fremtidig utvidelse gir 

ulemper ved f.eks. salg som det etter vedtatt reguleringsplan ikke er anledning til å søke 

erstattet. Konsekvensene av dette samt hvilke tiltak i forhold til støyskjerming for berørte 

beboere må synliggjøres.  

 

Byggegrenser. 

Statens vegvesen benytter ofte byggegrenser opp mot 100m mot europaveg. Dette begrunnes 

blant annet med behov for sikring av mulighet for utvidelse, etablering av gang/sykkelveg 

og sikring av tilstøtende bebyggelse mot støyulempe. I dette prosjektet vil det i hovedsak 

være mindre støyfølsom bebyggelse i nærføringen på Eggemoen. Prosjektet vil også avklare 

behov for areal til fremtidig utvidelse til firefelt og tar sikte på å vise løsning for 

gående/syklende. Det oppfordres derfor sterkt til å vurdere nøye hva som er strengt 

nødvendig å ta som byggegrense mot ny vegtrase ut i fra kommunens ønske om minst mulig 

beslag av arealer som kan nyttes til andre formål på Eggemoen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Planprogrammet tar opp relevante tema på en oversiktlig måte og gir et godt bilde av mange 

av utfordringene i saken. Målene til prosjektet og kriterier for silingen er også tydelig og 

virker fornuftige. Statens vegvesen  har i saken invitert til innspill og holdt 

informasjonsmøte for å få innspill til løsninger og avdekke ulike syn og interesser som  kan 

ha betydning for valg av løsning for ny vegtrasè. Det har hittil i prosessen også vært god 

dialog med kommunens administrasjon og berørte interessenter på Eggemoen. 

Rådmannen anser at Vegvesenets valg av korridorer for videre utredning er fornuftig i 

forhold til å belyse alternativene som kan la seg realisere.  

 

Naturmangforldloven. Rådmannen anser at punkt 6.2.3 sikrer at konsekvenser for natur- og 

biologisk mangfold blir forsvarlig utredet. 

 



I planprogrammet 5.4.3 stilles det spørsmål ved om man kan gå videre med  kun ett 

alternativ der alternativ 3 holdes fram  som det naturlige valget. Dette vil kunne redusere 

omfanget av utredninger og muliggjøre en kortere planprosess, noe som vil være svært 

viktig for videre utvikling av Eggemoen og forutsigbarheten både for næringsdrivende og 

berørte grunneiere. Områdeplanene for næringsutvikling på Eggemoen er stanset av SVV i 

påvente av avklaring av ny vegtrasè.  

Rådmannen anser likevel at silingen er gjort på et så overordnet nivå at det virker uklokt å 

vurdere en slik løsning allerede nå. Valg av en vegløsning for videre utredning kan føre til 

en pressituasjon. Dersom løsningen viser seg å få følger man ikke har forutsett og som er 

svært negative, kan det bli et valg mellom å akseptere disse eller ikke få realisert ny vei. 

Rådmannen  mener det er fornuftig å vurdere konsekvensene av de ulike alternativene i 

forhold til virkninger for forsvaret og igangsatte næringsområder. Rådmannen støtter tanken 

om å ta ut alternativer som viser seg uaktuelle og eventuelt gå videre med ett alternativ 

dersom det i prosessen kan  vises at dette gir en løsning som ivaretar kommunens og 

berørtes interesser på en forsvarlig måte. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen ser det som svært positivt at SVV starter opp planleggingen av trasèen Nymoen 

Eggemoen. Prosjektet er viktig for regionen både av trafikksikkerhetsmessige grunner og 

ved at den styrker forbindelse mot Gardermoenområdet og avlaster trafikken gjennom 

sentrum. 

Rådmannen anser at konsekvenser for aktørene på Eggemoen og berørte grunneiere langs 

trasèene må vurderes og synliggjøres. Dette er en vanskelig øvelse som betinger mye og 

godt samarbeid.  

Løsning for atkomst til Jevnaker, samt friluftsområder nord for Eggemoen må utredes. Dette 

vil være en naturlig del av planen, men er lite omtalt i planprogrammet. 

Konsekvensene av innføring av bompenger på strekningen må vurderes og omtales. 

Rådmannen anbefaler at det gås videre med utredning av de ulike korridorene, men at det 

åpnes for å ta ut alternativer som viser seg urealistiske å gjennomføre uten at disse legges 

frem senere som alternativ med full konsekvensutredning. Der forholdene som gjør 

veialternativet uønsket er av en slik art at det kan oppstå tvil om det skal tas ut, oppfordrer 

rådmannen vegvesenet om å be kommunen avklare dette politisk. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Avdelingsleder på areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

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

Etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1 skal det for alle regionale planer og kommuneplaner, som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ som skal utredes 
videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Dette innebærer at det i planprogrammet er beskrevet hvilke tema som skal utredes for å belyse 
konsekvensene av tiltaket.  

For å kunne vurdere alternative korridorer for ny E16, ble det gjennomført et ideseminar i november 
2015 for å skissere mulige traseer. På ideseminaret deltok politikere, lag og foreninger i tillegg til 
sentrale grunneiere. Foreslåtte traseer er i ettertid vurdert systematisk mot hverandre gjennom en 
silingsprosess. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer ulike sider ved alternativene. 
Alternativene er rangert etter hvor godt de oppfyller målformuleringene til prosjektet. Siling av 
alternativer er gjort på et overordnet nivå og utgjør grunnlaget for forslag til hvilke korridorer som skal 
utredes videre.  

I utarbeidelsen av planprogrammet har Statens vegvesen samarbeidet med Ringerike kommune, 
Forsvaret og Forsvarsbygg, regionale etater og berørte grunneiere. Målet med samarbeidet har vært å 
få til en felles forståelse for de utfordringene som må løses lokalt og regionalt. 

Det er Statens vegvesen, som tiltakshaver for prosjektet, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram. Ringerike kommune som ansvarlig myndighet, fastsetter programmet.  

Tidspunkt for utlegging og frist for å sende inn merknader vil framgå av oversendingsbrev og annonser 
i lokalaviser, på kommunens nettside og på prosjektets nettside, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker. Det vil bli avholdt offentlig møte (folkemøte) i 
høringsperioden. Etter at forslag for planprogram har vært på høring, vil Statens vegvesen 
sammenfatte og vurdere innkomne merknader, før forslaget med eventuelle endringer oversendes til 
sluttbehandling i Ringerike kommune.  

 

Uttalelser til planprogrammet sendes til:  Statens vegvesen 

      Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

Brevet merkes med saksnr.: 16/28107 

       

Spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til : 

Statens vegvesen Region øst ved: 

Bjørn Nyquist, tlf 24058350, epost: bjorn.nyquist@vegvesen.no  

Snorre Vaagland, tlf. 24058084 epost: snorre.vaagland@vegvesen.no  

 

Ringerike kommune ved: 

Lars Torstensen Lindstøl, tlf 32117472. epost: Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen – Eggemoen. 
Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune hvor 
reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.  

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til standard i forhold 
til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss og Jevnaker og regional 
trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark og Hallingdalen/Valdres 
(Rv7/E16). 

Planlegging av strekningen startet allerede i 1969. I 1992 ble prosjektet tatt opp på nytt som del av 
utredning av ny hovedflyplass for Oslo. I 1999 ble prosjektet vurdert i forbindelse med revisjon av NTP 
for perioden 2002 – 2011.  

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt, gjenstår denne strekningen for å 
få enhetlig standard som inngår i en ytre ring 4 utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av 
prosjektet vil bidra til å reduserer reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet. Derfor ønsker 
Statens vegvesen med Ringerike kommune å starte opp planarbeidet på nytt med ordinær prosess 
etter Plan og bygningsloven som innebærer utarbeidelse av planprogram, kommunedelplan med 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  

 Prosjektet er ikke omtalt i grunnlaget for inneværende NTP 2014 – 2023.  

1.2 Mål 

Samfunnsmål: Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke virkninger 
vil prosjektet ha på miljø og samfunn.  

I nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene for transportpolitikken formulert. Det 
overordnende mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.»  

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:  

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle 
trafikantgrupper.  

 

Effektmål: Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og omgivelsene. Eksempelvis kapasitet, 
regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over tid.  

- Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade  
- Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen 
- Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241 
- Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling 
- Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog, ravinelandskap, 

kulturlandskap og elvelandskap.  
 
Resultatmål: Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f. eks. 
kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført prosjekt.  

- Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018 
- Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av disse skal 

gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241 
- Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og andre relevante 

lenker innenfor planområdet 
- Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for Stortingsproposisjon 
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- Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en sammenhengende 
utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune 

Forutsetninger: 

- Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 
søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 
gateutforming. 

- Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt. senere 
utbygging til 4-felt skal sikres. 

- Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for håndtering av 
det ytre miljøet.  

- Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen 
- Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser 
 

1.3 Planprosess 

§ 4-1 i Plan og Bygningsloven slår fast at: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

• Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 
• Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene. 
• Hvilke konsekvenstemaer i forhold til miljø, naturressurser og samfunn som må utredes i 

senere planfaser og hvordan de skal utredes. 
• Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 
få belyst for å kunne: 

• Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 
• Foreta valg av alternativ 

Kommunen er ansvarlig myndighet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med 
varsling av oppstart av planarbeidet. Det er avtalt med Ringerike kommune at planarbeidet skal skje 
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3.7 som gir kommunen anledning til å la statlig myndighet 
utarbeide og sende et planforslag på høring. Etter høring og evt. revisjon av planprogrammet, 
oversendes det til kommunen for vedtak.  

Dette Planprogrammet gjelder i utgangspunktet kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning for strekningen Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. I Planprogrammet er 
alternative traseer for ny veg vurdert. Valg av alternativer inngår som en del av Planprogrammet. 
Avhengig av hvilke innspill som kommer under høring av Planprogrammet, kan det være aktuelt å gå 
direkte til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Hvis dette blir aktuelt, vil konsekvensutredningen 
bli utarbeidet som en del av reguleringsplanarbeidet. 

1.4 Prosjektet 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen 
Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. Tiltaket innebærer at det skal bygges ny E16 fra 
Nymoen/Hensmoen og over til Eggemoplatået, hvor ny E16 kobles sammen med den planlagte E16 
mellom Eggemoen og Olum.  

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100, med 
vegbredde 12,5m, fysisk midtdeler, toplanskryss og fartsgrense 90 km/t. Det skal tas høyde for at det i 
fremtiden kan være aktuelt å utvide vegen til 4 felt, og derfor skal horisontal- og vertikalkurvaturen 
søkes å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. 
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Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet, og det vurderes nytt kryss med E16 Ådalsvegen, mot 
Jevnaker og til næringsområdet på Eggemoen. Plassering av kryss avhenger av flere forhold, særlig 
viktig i dette prosjektet ,er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i 
Nærstadamarka. 

1.5 Gjennomført ideseminar 

Som et ledd i å vurdere alternative traseer, ble det avholdt et ideseminar 17. – 18. november i 2015 på 
Sundvollen hotell. På ideseminaret deltok lokalpolitikere, representanter fra kommunene Ringerike og 
Jevnaker, regionale myndigheter, velforeninger, grunneiere og næringsinteresser. I planprogrammet 
er det jobbet videre med alternativene som ble presentert på ideseminaret.  

1.6 Avgrensning av planområdet 

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger mellom Nymoen og Hensmoen til Eggemoen 
der hvor ny E16 for Eggemoen-Olum er planlagt bygget.  

  

Figur 1: Avgrensning av området for korridorvurdering 

 

1.7 Vegstandard  

E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende standard.  

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan og det er 
kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake kurver, gul 
midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Det er boligfelt  nærføring til E16 ved Nymoen.  

Hensmoen 

Nymoen 
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Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60 km/t, flere 
krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en del spredt 
bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.  

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en separat g/s-veg 
med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T-kryss mellom E16 og fv. 35 
inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø. 

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er flatt 
og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka. Fartsgrensen er 70 km/t. 
På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra 
avkjøringen til Nærstadmarka og frem til Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16. 

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 %. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får 
redusert hastighet opp bakken, samt at denne trafikantgruppen kan få problemer å komme opp 
bakken vinterstid. På toppen av Eggemobakken settes fartsgrensen opp til 80 km/t rett før avkjøringen 
til NAF-banen. E16 går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til 
Eggemoen næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke 
trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune-grensa til Jevnaker langs med dagens 
E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skosbilvegnettet i Nærstadmarka og på Eggemoen.  

Figur 2: Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.  

1.8 Arealbruk 
Ringerike kommune har et areal på ca. 1550 km², hvor skog dominerer med ca. 1200 km². Dyrkamark 
utgjør ca. 80 km² og ca. 5 km² er industri/servicetjenester (SSB).  

Antall husholdninger i Ringerike ligger på rundt 14 150 (SSB 2014). Kommunesenteret og bysenteret 
ligger i Hønefoss. 
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I Ringerike kommune er det i dag rundt 30.000 innbyggere, mens det i tettstedet Hønefoss bor ca. 
14.000 mennesker. I Jevnaker tettsted bor det rundt 4.600 mennesker. Det er betydelig utveksling av 
varer og tjenester mellom disse to tettstedene.  

Figur 3: Arealbruk i planområdet (Skog og landskap) 

Ringerike kommunes kommuneplan for 2007-2019 viser framtidig arealbruk. Det er avsatt aktuelle 
korridorer for ny E16, men disse er ikke gitt rettsvirkning, se figur 4. 
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Figur 4: Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35)
Nymoen-Eggemoen.

Avsatte korridorer

E16
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1.9 Dagens vegtrafikk

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er hentet fra
Norsk Vegdatabank (NVDB). Tall fra 2015 viser følgende årsdøgntrafikk på E16, se figur 5.

Figur 5: Registret trafikkbelastning på delstrekninger. Kjt/døgn (ÅDT 2015 NVDB)

På fv. 35 i gjennom Hønefoss og opp til Gummikrysset er årsdøgntrafikken 17700 kjt/d.

1.10 Kollektivtrafikk

Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:

- Rute 701 Toso skole – Hønefoss sentrum (Opplandstrafikk).
- Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar).
- Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar).
- Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).

Det er busslommer ved Vågård, Nymoen, Risesletta, Solbakken, Havresletta, Almebakken,
Almesletta, Hvalsmokrysset, Nærstad, Austjord, Egge og Eggemoen.

1.11 Trafikkulykker

I perioden 2005 – 2014 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. 5 ulykker har medført
at mennesker er blitt hardt skadd, mens de resterende 48 ulykkene har endt med lettere personskade.

6
2
0
0
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Totalt har 80 personer blitt skadet i de 53 ulykkene. Det har vært en fotgjengerulykke, en sykkelulykke
og 9 mc-ulykker på strekningen.

Tabell 1: Antall ulykker fordelt på år og alvorlighetsgrad, samt antall skadde og drepte personer fordelt
på år og skadegrad.

År

Antall
ulykker
totalt

Antall ulykker Antall personer

Drept Hardt skadd Lett skadd Drepte Hardt skadde Lettere skadde
2005 2 2 2
2006 7 1 6 1 9
2007 8 8 15
2008 10 3 7 3 15
2009 4 4 5
2010 3 3 3
2011 7 7 9
2012 4 4 6
2013 1 1 2
2014 7 1 6 1 9
Totalt 53 0 5 48 0 5 75

Figur 6: Oversikt over personskadeulykker i perioden 2005 – 2014.

De strekningene som er mest ulykkes utsatt er:

Fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved NAF-senteret har det skjedd 18 ulykker i perioden.
Tre av disse har skjedd ved avkjøringen til Nærstadmarka, alle påkjøring bakfra ulykker. De
resterende ulykkene på denne strekningen er konsentrert rundt de krappe kurvene på strekningen,
hvor 6 av ulykkene er utforkjøringsulykker og 5 er møteulykker.
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De øvrige ulykkene har fordelt seg utover resten av strekningen, men med noen ansamlinger i krysset 
med fv. 35 Hønegata, toplanskrysset ved Risesletta og krysset på Hensmoen. Av de 53 
personskadeulykkene har det vært 18 utforkjøringsulykker og 13 møteulykker. 

 

1.12 Forurensning  

1.12.1 Støy 

Beregningene på støy er utført i programvaren Norstøy. I henhold til støyretningslinjen T-1442/12 bør 
utendørs støynivå ved støyfølsom fasade ikke overskride en døgnekvivalent på ≥55dBA (gul og rød 
støysone), og innendørs støynivå bør ikke overskride en døgnekvivalent på ≥30 dBA.   

 

Figur 7: Utdrag fra støyvarselkart for Ringerike kommune. Bildet viser beregnet støysone langs E16 
ved Nymoen. Trafikkgrunnlaget er år 2016.  

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 30 boliger utsatt 
for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 50 boliger med støy mer enn 55 dBA (gul støysone). 
Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy innenfor planområdet. 

1.12.2 Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2 kan være et problem i byer og 
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon (inversjon). Luftforurensning kan blant annet gi 
luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv, og skitt, 
plage og nedsatt trivsel.  

Det anbefales å følge opp boligområder som ligger nærmere enn 50 meter fra veger som har en 
trafikk på mer enn 10 000 kjt/døgn (ÅDT). 

For boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot Eggemoen blir 
ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i Forurensningsforskriften. 
Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er lite stillestående kø på disse 
strekningene.   
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1.12.3 Vannforurensning 

Ihht. Forurensingsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet slik at 
forurensning fra vegen blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og bygging av nye 
veganlegg er at det skal vurderes etablert egne oppsamlings- og rensesystem som fører til at 
forurensningen minimaliseres.  

Avrenning fra vegen til vassdrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske mangfoldet i og 
rundt vassdraget. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting kan påvirke vassdrag og grunn negativt langs 
vegen. 

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt nedbørsfelt 
tilknyttet Nærstadsmarka. Influenseområdet grenser opp mot Randselva. Hagabekken blir i dag brukt 
til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere 
drikkevannskvalitet, men i dag er bekken forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.  

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på grunn av den 
lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes  grunnvannstilsig.  

 

1.13 Landskapsbilde 

Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det intakte 
ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den meandrerende Randselva, som 
har skåret seg ned i den mektige grusmorenen. 

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med mye 
furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende 
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.  

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av tettvokst 
skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet avgrenser området i vest. Gården Nærstad sør i ravinen 
ligger vakkert til på en høyde med utsikt mot Eggemoen. 

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den nordøstre 
del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen. 
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1.14 Kulturmiljø 

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært viktig for 
å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til uttrykk ved alle 
fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. Disse kulturminnene er fra 
perioden ca. Kr. f-.-1500 e. Kr. I utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse 
ved Egge og Vågård. Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.  
 
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre verdenskrig. I 
etterkrigstiden overtok Forsvaret området, og det ble bygget ut som standplass for 
Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter 
forskrift.  
 
Viktige kulturminner er:  

• Eggemoen leir 
• Verneverdige gårdsmiljø ved Egge 
• Gravminner ved Vågård 
• Utmarkskulturminner  

 

 

Figur 8: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området 
 

1.15  Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse definisjonene beskriver 
opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom og 
friluftsområder.  

Det er særlig friluftsområder som er av interesse i planområdet. Eggemoen-platået er et svært 
populært turområde. Det er etablert et løypenett både for langrenn og oppmerkede stier for fotturer. 
Terrenget er flatt og furuskogen er åpen som gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og 
trening. Terrengsykling og turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået.  
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Det er i dag store utbyggingsplaner på Eggemoen-platået. Den planlagte næringsparken vil 
beslaglegge deler av dagens friluftsområde. Det kan være aktuelt å gjøre område nord for Eggemoen 
leir og flyplass mer tilgjengelig for friluftsliv.  

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et brukt friluftsområde. Det er særlig sykling langs 
skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær.  

 

1.16  Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag.  

Landskapet innen planområdet består i hovedsak av to landskapsregioner. Eggemoen har en relativt 
intakt furuskoglandskap (sandfuruskog), og hører med til Østlandets skogkledde åstrakter. 
Nærstadmarka med sine dype raviner hører med til «Låglandsbybygder østafjells». Kjennetegnes med 
at de ligger under marin grense (Stabbetorp et.al 1999). 

Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i 
Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området vært sterkt preget av beite. I dag 
består store deler av Nærstadmarka av plantet gran (meget høy bonitet). Langs kanten av moen ut 
mot Nærstadmarka er det en mer artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere 
næringskrevende arter. Skogen klassifiseres som en lågurtskog med furu i tresjiktet.  

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man at det ikke er fisk, men i utløpet til Randselva 
finnes det bla.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret ørret nedenfor 
«fossen» som er et vandringshinder (tidligere demning). Ringerike Sportsfiskere har lagt ut gytegruss 
og satt ut ørret i den nedre delen av Hagabekken. Det er meget beskjeden gyting av ørret fra 
Randselva, men elva tilføres årlig ny settefisk, slik at det på sikt kan bygges opp en god ørretstamme. 

Når det gjelder hjortevilt finnes det 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med Nærstadmarka. I 
hjorteviltregisteret under fallvilt er det siden år 2000 registret tre påkjørsler av elg mellom Hensmoen 
og Gummikrysset, og 14 mellom Gummikrysset til fylkesgrensa på Eggemoen. Påkjørsler av rådyr er 
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp Eggemobakken.  

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene, deretter i ravinene og relativ lav 
artsmangfold på furumoen.  

1.17  Naturressurser 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Naturressurser omhandler 
også landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og 
kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser 
(masseuttak).    

På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet etter Skog og 
landskap sitt kartgrunnlag (NIBIO) 

Kartlegginge viser videre at Nærstadmarka også har skog med høy bonitet. Dette bekreftes i 
rapporten fra NINA oppdragsmelding 577 (1999) som beskriver skogen i Nærstadmarka med særs 
høy bonitet. Skogen i Nærstadsmarka domineres av plantet gran, men med innslag av løvskog i visse 
områder.  
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Korn og grassproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra Gummikrysset til 
Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i Nærstadmarka og ved Hensmoen. 
Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har et potensial for oppdyrking (NIBIO). 

Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver. 

1.18  Reiseopplevelse 

«Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen» (V712). 
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de reisende 
ved valg av linjeføring og valg av tekniske løsninger.  

1.19  Eiendomsstruktur 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og 
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre 
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.   

 

Figur 9: Oversiktskart med eiendomsgrenser 
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1.20 Geologi og geoteknikk

Geologisk beskrivelse av området

Området på og rundt Eggemoplatået er preget av kvartære og yngre landskapsformer. Figur 9 viser en
del typiske avsetninger som synes i landskapet, som isrenner, dødisgroper og iskontaktavsetninger. I
front av Eggemoplatået i blått vises de marine avsetningene som i dag utgjøre et stort ravinelandskap,
se fig. 10.

Kvartærgeologi

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler av sokkelen
og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved Hønefossområdet. På
grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m lavere enn dagens overflate slik at
havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte vannmasser strakte seg inn over
Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på sjøbunnen inn mot og under dagens platå på
Eggemoen. Under denne perioden lå selve istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen
og avsatte suksessivt grovere og grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete
sjøbunnen. I siste fase lå isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som
stein og grus horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i
nord til under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen. Den
finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger de marine
sedimentene som silt og leire.

Figur 10. Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og Nordahl-
Olsen 1994.
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Berggrunnsgeologi

Eggemoplatået ligger midt på oslofjordforkastningen som skiller Oslofeltets kambro-siluriske bergarter
i øst og grunnfjellsbergartene i vest. Grunnfjellsbergartene består i hovedsak av sure bergarter som
gneiser, granitter og kvartsitter i tillegg til amfibolitter i nordvest. Oslofeltets sedimentære bergarter i
øst består av leirskifere sammen med kalksteiner og sandsteiner som igjen er intrudert av store
mengder syenittbergarter.

Figur 11: Figuren viser oslofeltforkastningen med grunnfjellsbergarter i vest og Oslofeltets bergarter i
øst

Grunnvannspotensiale

Ut fra undersøkelser utført av NGU vil ikke grunnvansmagasinet på Eggemoen utgjøre en
reservevannskilde til dagens hovedvannforsyning i Ringerike kommune. Det er begrenset nydanning
av grunnvann som er gitt av nedbørsinfiltrasjon. Nydanning av grunnvann kan imidlertid økes betydelig
ved kunstig infiltrasjon av råvann fra Randselva.

Geoteknisk beskrivelse av området

Det forventes at løsmasse-mektighet er svært varierende i planområdet. Marine grense ligger ca. 200
meter over dagens havnivå, dvs. stor del av planområdet ligger under marine grense.
Kvikkleireforekomst er stort sett assosiert med marine/havavsetninger under marine grense. Derfor
utelukkes det ikke faren for kvikkleire. På Eggemoen-platået består området av breelvavsetning.
Breelvavsetningene er vanligvis velgraderte og godt drenerende. De har relativt god bæreevne, som
også har god grav- og spuntbarhet. Likevel, vegbygging i slike avsetninger krever tiltak som
erosjonssikring av skjæringer, god drenering og frostsikring.

I Nærstadmarka består området av tykk havavsetning, hovedsakelig silt og leire. Landskapet er
betydelig ravinert. Området «Almemoen» i Nærstadmarka er kartlagt som middels faregrad og
risikoklasse 3 ihht. NVEs kvikkleiresoner. NVEs kartlegging av kvikkleiresoner er en kvalitativ metode
basert på grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Faregradskartleggingen
dekker ikke alle områder med skredfare.
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Stabilitetsforhold og behov for sikringstiltak må avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det er 
viktig at grunnundersøkelsene tilpasses utviklingen av planene. Behov for detaljkunnskap om 
grunnforholdene øker etter som planene tar form. I kommunedelplanen vil det være nødvendig å 
utføre forundersøkelser av grunnforholdene slik at fundamentering og utforming av nødvendige 
byggverk avklares i prinsipp for at kostnadene kan anslås. 

 

1.21  Skred og flom 

Det er skredfare i deler av planområdet. Overgangen mellom Eggemoen-platået og Nærstadmarka har 
fare for skred/utglidninger. Her er det viktig å bevare vegetasjonen for å forhindre utglidninger.  

Det er ingen fare for skred på Eggemoen, siden dette området er flatt og grunnen består av grus og 
sand.  

Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet. 

2 Gjeldende rammer og premisser 

2.1 Rikspolitiske/statlige retningslinjer (RPR) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
• Redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  
• Klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  
• Peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 
  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktutvikling og 
senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring understrekes som særlig viktig 
relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet). Det skal legges til 
grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige planprosesser og får 
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den 
grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke 
må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle 
områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR angir ulike klasser av 
områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og påvirket områdene er. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
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• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 
St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste 
dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte 
på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en 
trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål 
for lokal og regional utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  

Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at Norge har en lav 
befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar mark. Mesteparten av våre 
utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper konflikter mellom ytterligere 
konsentrasjon og jordvern.  

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal og 
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene 
og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal tillegges større vekt i 
planleggingen: 

• Hensyn til biologisk mangfold 
• Hensyn til utbyggingspolitikk og transportsystem 
• Hensyn til jordvern 
• Hensyn til estetikk og landskapsbilde 
• Hensyn til funksjonshemmede 

 

2.3   Aktuelt lovverk 

• Plan- og bygningsloven 
• Forurensningsloven 
• Kulturminneloven 
• Vannressursloven 
• Viltloven 
• Jordloven 
• Skogbruksloven 
• Vegloven 
• Naturmangfoldloven 
• Lakse- og innlandsfiskeloven 
 

2.4   Nasjonal transportplan 
E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i inneværende planperiode. Det er heller ikke 
nevnt som et eget prosjekt i forslaget til NTP 2018 - 2027 som kom 23.mars 2016. 

 

21 
 



2.5 Fylkesplaner mv 

• Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
• Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk arealvurdering) 
• Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling (2015 – 2020). 
• E16 Skaret – Hønefoss, Forprosjekt for Helgelandsalternativet vedtatt 5.2.2016 

2.6 KVU 

• KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  
• KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 
 

2.7 Kommunale planer 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015 
• Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

2.8 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner:  

• Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.2007 (PlanID 
0605_272-03) 

• Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015 (PlanID 0605_388 og 389) 
• Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, vedtatt 26.09.1991 (PlanID 0605_209) 
• Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, vedtatt 23.05.1996 (PlanID 0605_238) 
• Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, vedtatt 28.02.1991 (PlanID 0605_208) 
• Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, vedtatt 29.09.1994 (PlanID 0605_229) 

Reguleringsplaner under arbeid:  

• Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605_367) 
• Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605_375 

Annet 

• Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

2.9 Andre føringer 

• Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 
• Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  
• Den europeiske landskapskonvensjon 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015) 

 
• De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig 

at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å 
bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

• Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og 
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.  
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3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1    Vegstandard 
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og vegens funksjon er 
premissgivende.  

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 
Minimumskurvatur etter vegnormalene kan benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 
arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra 
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen for mindre avvik. 

Ny veg skal dimensjoneres for en trafikkbelastning 20 år fram i tid sett i forhold til forventet åpningsår. 
Med bakgrunn i at åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. 
Dette for å ta høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny E16 er basert på trafikkdata fra 
en regional trafikkmodell for region sør. Trafikkgrunnlaget på ny E16 20 år etter åpningen er i sjiktet 8-
12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og trafikkgrunnlag skal det ihht. 
vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk midtdeler samt nødvendige 
forbikjøringsfelt (dimensjoneringsklasse H5).  

 

Figur 12: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 
6000-12 000 og  fartsgrense 90 km/t (mål i m). 
 

 

Figur 13: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter 

Ny veg vil inngå som en del av en «ring 4» rundt Oslo i tillegg til at det vil få en ringvegfunksjon rundt 
Hønefoss. Derved vurderes strekningen til å kunne få mer trafikk enn en ren vekstfaktorprognose som 
bygger på en årlig vekst ut i fra økning i befolkning og arbeidsplasser skulle tilsi. Derfor skal ny 
veglinje tilpasses horisontal- og vertikalgeometri til dimensjoneringsklasse H8, som er en 4-felts veg 
med fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst to strekninger med 
forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km.  
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I henhold til vegnormalen skal veger i dimensjoneringsklasse H5 (H8) ha planskilte kryss. Fotgjengere 
og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. Kryssinger med ny E16 skal være planskilte 
og anlegges på steder der det naturlig er størst kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot 
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må også etableres med tanke på landbruksdrift. 

Eventuelle viltkryssinger skal etableres ihht. Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv og vilt. 

4. Alternativer 

4.1 Beskrivelse av traséer fra ideseminaret 

I november 2015 ble det avholdt et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer for 
ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen. Ideseminaret endte opp med forslag til 5 hoved 
traséer/korridorer mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. For alternativ 1 forelå det imidlertid 4 
forskjellige alternativer mellom vestenden av flyplassen på Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. I 
ettertid er alternativ 1 A og 1 B slått sammen til en korridor ettersom de lå så nære hverandre, slik at 
det er tre forskjellige alternativer for alternativ 1. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike 
alternativene. Oversikt over de ulike alternativene kan ses på figur 13. 

 

Figur 14: Alternative traseer foreslått på ideseminar 
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4.2 Beskrivelse av alternativene

Alternativ 1 a/b

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Ny E16 fortsetter så videre vestover mot Hamborg, hvor den går over den dyrka marka
frem til ravinedalene i Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en
høydeforskjell på ca. 90 m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka
marka på Nedre Snaret. Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på
en ny bru videre vestover mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en
lengde på ca. 700 m. Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved
Nymoen bygges det et nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 15: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 a/b

Alternativ 1 c

Alternativ 1 c starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. E16 fortsetter videre i retning nordvest forbi Hamborg og gjennom sandfuruskogen på med
Eggemoplatået. Dette er et mye brukt friluftsområdet, og E16 vil krysse flere turstier og skogsbilveger
som må legges om. E16 blir liggende på østsiden av ravinedalene i Nærstadmarka, før den krysser på
bru over i nordenden av ravinedalene. Brua vil ha en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av
hvor ravinedalene krysses. E16 vil så krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på
eksisterende E16 i et nytt toplanskryss nord for Nymoen.

Figur 16: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 c

25



Alternativ 1 d

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Herfra senkes E16 ned i terrenget og blir liggende på nordsiden av eksisterende E16, for
så å komme ut på den dyrka marka til Oddvar Røysi. E16 fortsetter så over dyrka mark i retning
sørvest frem til kanten på ravinedalene. Her stuper terrenget ned mot Hagabekken, og E16 krysser
derfor ravinedalene på en ca. 450 m lang bru, før den lander på en rygg nord for Nærstad gård. E16
krysser så den dyrka marka til Nærstad gård og bekken som går langs den dyrka marka, før den stiger
oppover mot et nytt toplanskryss på Nymoen.

Figur 17: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 d

Alternativ 2

Dette alternativet starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen
flyplass. E16 går så inn i furuskogen på østsiden av flyplassen, før den går ned i kulvert under
rullebanen på flyplassen. Kulverten får en lengde på ca. 1100 m, hvor vegen kommer opp i dagen rett
øst for adkomstvegen inn til forsvaret. Adkomstvegen må legges over eller under den nye E16. Videre
fortsetter vegen gjennom sandfuruskogen i retning sørvest mot Hamborg, hvor den krysser flere
turstier og skogsbilveger. Ved Hamborg går E16 over dyrka mark frem til ravinedalene i
Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en høydeforskjell på ca. 90
m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka marka på Nedre Snaret.
Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på en ny bru videre vestover
mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en lengde på ca. 700 m.
Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved Nymoen bygges det et
nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 18: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 2
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Alternativ 3

Alternativ 3 starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen flyplass,
hvor det blir kobling til lokalvegene mot Jevnaker og Hønefoss. Videre vil ny E16 gå i kulvert på ca.
600 m under rullebanen på Eggemoen, for så å komme opp nord for eksisterende bygninger på
vestsiden av rullebanen. Herfra går vegen gjennom furuskogen på eiendommen til Tronerud
Engineering AS, før den krysser adkomstvegen inn til forsvaret. Dette medfører at adkomstvegen til
forsvaret må legges over eller under ny E16. Videre går ny E16 vestover gjennom sandfuruskogen på
Eggemoen, hvor den krysser flere turstier. E16 krysser så østre del av ravinedalene i Nærstadmarka
på en bru med en lengde på ca. 900 m. Traséen kommer så inn på nordsiden av Nedre Snaret, hvor
den blir liggende i skogkanten nord for den dyrka marka. Videre fortsetter E16 vestover på en ny bru
med en lengde på ca. 700 m mot et nytt toplanskrysset på Nymoen.

Figur 19: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 3

Alternativ 4

Dette alternativet kobler seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m øst for dagens
E16. Traséen fortsetter så i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss der
traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. På
nordsiden av flyplassen svinger vegtraseen mot vest, hvor den følger den tiltenkte taksebanen til
Eggemoen flyplass. Her blir E16 liggende i eiendomsgrensen mellom forsvaret og Tronerud
Engineering AS, noe som gjør at vegen blir liggende innenfor hensynssonen til forsvaret. I enden av
taksebanen vil E16 krysse adkomstvegen inn til forsvarets eiendom. Herfra går vegen rett vestover
gjennom sandfuruskogen på Eggemoen og bort til nordenden av ravinedalene i Nærstadmarka. Dette
er ett mye brukt friluftsområde, og det vil derfor være behov for å sikre god tilgang til området. Vegen
vil så svinge seg rundt nordenden på ravinedalene i Nærstadmarka, hvor den vil krysse skogsbilveger
og Hagabekken. På grunn av store høydeforskjeller i ravinedalene vil det være behov for en bru,
antagelig med en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av hvor ravinedalene krysses. E16 vil så
krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på eksisterende E16 i et nytt
toplanskryss nord for Nymoen.
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Figu r 20: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 4

Alternativ 5

Som alternativ 4 vil dette alternativet koble seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m
øst for dagens E16, og fortsette i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss
der traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen.
Traséen fortsetter så på nordsiden av Eggemoen flyplass, hvor den må krysse jernbanesporet som
går til industriområdet på Bergermoen. Herfra fortsetter traséen vestover gjennom furuskogen på
nordsiden av forsvarets eiendom. Dette er et friluftsområdet med mange turstier og skogsbilveger som
den nye vegen må krysse. Det vil derfor være behov for å etablere flere underganger/overganger for å
opprettholde tilgangen til friluftsområdet og marka forøvrig.

Traséen fortsetter vestover mot Vågårdsåsen, hvor den blir liggende på nordsiden av Spenncon sin
fabrikk på Hensmoen. Nord for fabrikkområdet har Ringerike Skytterlag en skytebane. Hvis
skytebanen skal bevares må vegen legges på nordsiden av skytebanen. Vegtraséen må da krysse
gjennom en kolle i Vågårdsåsen, hvor det blir behov for enten tunnel eller høye skjæringer. Videre må
vegtraséen krysse bekken/elva Væla, samt at traséen går over Setervadmyra, før den kobler seg på
eksisterende E16 nordvest for Hensmoen. Her etableres et nytt toplanskryss med tilknytning mot E16
mot Valdres og sørover mot Hønefoss.

Figur 21: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 5
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5. Siling av alternativer  

På ideseminaret for ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen ble det foreslått 7 korridorer for 
plassering av ny E16. Målet med silingen har vært å redusere antall korridorer ned til 3 – 4 mulige 
løsninger. Silingsprosessen har bestått av flere faser. 

Alle alternativer som kom frem under idedugnaden i 2015 er vurdert opp mot et sett kriterier. 
Vurderingene som er gjort for hvert enkelt alternativ er dokumentert i et eget silingsnotat. 
Silingsnotatet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med Planprogrammet 

5.1 Metode 
Korridorene ble vurdert i et eget evalueringsverktøy som er kalt «Faglig intern beslutningsmodell». 
Modellen kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier.  

Kriterier: 

Det velges ut kriterier som korridorene skal vurderes opp mot. Dette for å sikre en så bred faglig 
vurdering som mulig, og at sentrale problemstillinger knyttet til valg av korridor blir belyst. Kriteriene er 
vektet innbyrdes i forhold til hvor viktige de vurderes å være i forhold til hverandre i dette prosjektet. 
Det ble valgt en skala fra 1 til 4, hvor 4 er rangert som viktigst. I prosjektet er det forutsatt at 
Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet som foregår her i dag er flyttet til 
nord for flyplassen. Dette er årsaken til at f.eks. nærmiljø og friluftsliv er gitt vekting 2.  

Vurdering av alternative løsninger: 

Konsekvensene innen de ulike kriteriene skal vurderes skjønnsmessig slik at det er den 
relative forskjellen som er viktig, og ikke hvor bra de er i forhold til nasjonale og regionale 
kriterier. Vurderingene er overordnede og baseres på prinsipper. Alle konsekvenser vurderes ut fra 
faglige kriterier etter en skala fra – 4 til + 4. Følgende beskrivelse er gitt for de ulike karakterene: 

4 = meget stor positiv konsekvens 
3 = stor positiv konsekvens 
2 = middels positiv konsekvens 
1 = liten positiv konsekvens 
0 = lite/intet omfang 
-1 = lite negativt omfang 
-2 = middels negativt omfang 
-3 = stort negativt omfang 
-4 = meget stort negativt omfang 

Resultat: 

Vektingen av kriterier og verdiene som settes for hver korridor multipliseres sammen til en karakter. 
Etter at alle verdier er satt regnes totalsummen og gjennomsnittskarakteren sammen for hver korridor. 
Ut fra totalsummen lages en rangert liste over hvor gode korridorene er vurdert å være. 

5.2 Silingskriterier 

Følgende kriterier ble brukt i silingen av alternative korridorer: 

Kriterier Beskrivelse Vekt 
Naturmangfold Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har 

betydning for dyrs og planters levegrunnlag. Det er ikke registrert 
svært viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdet (Naturbase og 
Artsdatabank), og derfor har dette fått vekt 2. 

2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Definisjonene beskriver opphold 
og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 
uteområder, byrom og friluftsområder. I prosjektet er det forutsatt at 

2 
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Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet 
som foregår her i dag er flyttet til nord for flyplassen. Nærmiljø og 
friluftsliv har derfor fått vekt 2. 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. Begrepet kulturlandskap kan brukes nært synonymt 
med kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, 
slik dette kommer til uttrykk gjennom spor av menneskelig aktivitet for 
eksempel i et landbrukslandskap. I prosjektet er det forutsatt at store 
deler av Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og derfor 
forutsettes det at kulturminnene er frigjort og kriteriet får vekt 1.  

1 

Landskapsbilde Tema landskapsbilde brukes i denne sammenheng som en 
betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet.  
Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det 
mer bebygde landskapet eller byen.  Landskapsbilde dannes av de 
ulike mønstrene i landskapet med landformen/terrengformen som 
ramme.  Innholdet i bildet dannes av de ulike landskapselementene 
som vegetasjon, bebyggelse, elver og vann. Til sammen danner 
disse mønstrene visuelle kvaliteter som synliggjøres i form av 
vertikale skiller, landemerker, knutepunkter, områder, skala, åpenhet, 
tetthet og retninger.  Kombinasjonen og samspillet mellom mønster 
og enkeltelementer avgjør den visuelle og landskapsestetiske 
kvaliteten på området. Landskapet på Eggemoplatået og i 
ravinedalene i Nærstadmarka har høy verdi, og er derfor gitt vekt 3. 

3 

Naturressurser Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler er 
definert som naturressurser. Naturressurser omhandler også 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Det 
meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk 
og grusressurser (masseuttak). Deler av arealene i planområdet er 
planlagt omgjort til næringsarealer. Det er lite dyrket mark som blir 
påvirket, samt at det er mulig å drive skog under eventuelle bruer. På 
grunn av dette får kriteriet vekt 1. 

1 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet går på vegsystemets muligheter til å unngå 
trafikkulykker i forhold til alle trafikantgrupper. Både ny E16 og 
eksisterende E16 er tatt med i vurderingen. Et av hovedmålene for 
prosjektet er å redusere antall trafikkulykker med personskade. 
Kriteriet får derfor vekt 4. 

4 

Linjeføring Herunder vurderes horisontal- og vertikalgeometrien og samspillet 
mellom disse. På nåværende stadium er ikke linjene detaljert, og det 
er derfor gjort en grov skjønnsmessig vurdering at kriteriet. Ny veg 
skal bygges som H5-veg, med horisontal- og vertikalkurvatur for H8-
veg. Alternativene går i relativt uberørt terreng, og det anses som at 
det er gode muligheter for å få til tilfredsstillende linjeføring i alle 
alternativene. Kriteriet får derfor vekt 1. 

1 

HMS / 
Anleggsteknikk 

Herunder vurderes forhold som påvirker sikkerheten i 
anleggsgjennomføringen knyttet til sprengning, kryssinger, 
masseflytting, behovet for midlertidige vegomlegginger for 
eksisterende trafikk gjennom området med de ulemper det medfører 
for trafikantene m.m. HMS har høyest prioritet i 
anleggsgjennomføring, og vil bli prioritert like høyt uavhengig av 
korridorvalg. Det er derfor ikke utslagsgivende for valg av korridor i 
dette prosjektet. Kriteriet får derfor vekt 2. 

2 

Anleggskostnader Det gjort en grov kostnadsberegning av hva de ulike alternativene vil 
koste. Det er et ønske at anleggskostnadene blir så lave som mulige, 
og derfor får dette kriteriet vekt 3. 

3 
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Driftskostnader Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva det vil koste å drifte 
de ulike alternativene når vegen er ferdig. I dette inngår utstyr, 
konstruksjoner, innkjøp, varighet etc. Det er et ønske at 
driftskostnadene blir så lave som mulige, og derfor får dette kriteriet 
vekt 3. 

3 

Grunnforhold Med bakgrunn i NGU sine berggrunn og løsmassekart er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hvordan grunnforholdene vil påvirke de 
ulike alternativene. Grunnforholdene påvirker anleggskostnadene, 
anleggsgjennomføring og muligheten for å få gjennomført prosjektet. 
Kriteriet har derfor fått vekt 3. 

3 

Reisetid Det er sett på hvor lang reisetiden er mellom fylkesgrensen i Oppland 
og til toplanskrysset på Risesletta for alle alternativene. Dette betyr at 
for f.eks. alternativ 5 så inkluderer dette ny veg og eksisterende E16 
fra nord for Hensmoen til Nymoen. Reisetiden påvirker hvor mye 
trafikk som blir overført til ny veg, og derfor er det viktig at reisetiden 
blir kortest mulig. Redusert reisetid er et av hovedmålene i prosjektet 
og derfor får dette kriteriet vekt 4. 

4 

Avlaste Hønefoss Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
gjennom Hønefoss sentrum. Ett av hovedmålene for prosjektet er å 
avlaste Hønefoss sentrum for trafikk, og derfor har dette kriteriet fått 
vekt 4. 

4 

Avlaste fv. 241 Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
på fv. 241. Standarden på fv. 241 er dårlig og derfor er det viktig at 
trafikkmengden på denne vegen blir redusert mest mulig. Kriteriet har 
derfor fått vekt 3. 

3 

Tapt næringsareal Her er det gjort en vurdering av hvor mye næringsareal som går tapt i 
de ulike alternativene. Eggemoplatået er regulert til næring, og det er 
et potensialet for mange arbeidsplasser her. Det er derfor viktig for 
kommunen at minst mulig av de fremtidige næringsarealene blir 
berørt, og derfor har dette kriteriet fått vekt 3. 

3 
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5.3 Siling og sammenstilling

Tabell 2: viser karaktersetting og vekting av alternativene i forhold til konsekvenseområde

og kriterier. Gjennomsnittskarakter er også oppgitt.

Etter at alle kriteriene er vurdert på de ulike alternativene kommer alternativ 4 best ut, med

en totalscore på 34. Det er spesielt på landskapsbilde, anleggskostnader,

HMS/anleggsteknikk og avlasting av Hønefoss hvor alternativ 4 scorer høyt. Alternativ 4

scorer i tillegg relativt bra på reisetid , avlaste fv. 241 og trafikksikkerhet. Det er kun for

naturressurser alternativ 4 er vurdert å være dårligst av alternativene, men da sammen med

flere andre alternativer. I tillegg kommer alternativ 4 dårlig ut i forhold til tapt næringsareal.

Alternativ 1 a/b er vurdert som det nest beste alternativet. Dette er det korteste alternativet

og scorer derfor høyt både på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for

trafikk. 1 a/b scorer i tillegg bra på kriteriene nærmiljø og friluftsliv og landskapsbilde. 1

a/b går på to lange bruer over ravinedalene, noe som gjør at anleggskostnadene blir

vesentlig høyere enn i alternativ 4. I tillegg vurderes grunnforholdene og

KonsekvensområdeKriterie VektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vekt

Konsekvenserformiljø Naturmangfold 2 -4 -8 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -2 -4 -2 -4
Nærmiljøogfriluftsliv 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2 -3 -6
Kulturmiljøogkulturminner1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Landskapsbilde 3 0 0 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 0 0 -2 -6

KonsekvenserfornaturresurserLandbruk,skog,grus 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2
SamfunnsmessigekonsekvenserTrafikksikkerhet 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 2 8 0 0

Linjeføring(geometri) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
HMS/anleggsteknikk2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 0 0 0
Anleggskostnader3 -2 -6 2 6 -2 -6 -4 -12 -3 -9 3 9 2 6
Driftskostnader 2 0 0 1 2 0 0 -3 -6 -2 -4 1 2 2 4

AndrekonsekvensområderGrunnforhold 3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -3 0 0
Reisetid 4 4 16 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 1 4
AvlasteHønefoss 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0
Avlastefv.241 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0
Taptnæringsareal 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -4 -12 -3 -9 0 0
Grunnervervskostnader1 2 2 -2 -2 2 2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2 2

39
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4=++++ megetstorpositivkonsekvens
3=+++ storpositivkonsekvens
2=++ middelspositivkonsekvens
1=+ litenpositivkonsekvens
0=0 lite/intetomfang
-1=- litenegativtomfang
-2=-- middelsnegativtomfang
-3=--- stortnegativtomfang
-4=---- megetstortnegativtomfang
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anleggsgjennomføringen som utfordrende i dette alternativet. Dermed blir alternativet 
rangert lavere enn alternativ 4.  
 
På tredje- og fjerdeplass kommer alternativ 1 c og 1 d. Det er spesielt på trafikksikkerhet, 
reisetid, avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk hvor disse alternativene scorer høyt. 
Forskjellen mellom disse alternativene ligger hovedsakelig på anleggskostnader, hvor det er 
behov for å bygge to lange bruer i alternativ 1 d, mens det antagelig kun blir behov for en 
kort bru i alternativ 1 c. I tillegg skiller det en del på reisetid, hvor 1 c får dårligere score 
som følge av at 1 c er en del lenger enn 1 d. 
 
Alternativ 2 og 3 vurderes å ha dårligere måloppnåelse enn alternativene over. Begge 
alternativene scorer høyt på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for 
trafikk. Årsakene til dette er at de er relativt korte og mye av trafikken på eksisterende E16 
blir overført til ny veg. Begge alternativene blir svært dyre å bygge og får høyere 
driftskostnader ettersom det i begge alternativene er behov for lange bruer over 
ravinedalene, samt lange kulverter under flystripa på Eggemoen. Alternativ 3 scorer i tillegg 
veldig dårlig i forhold til tapt næringsareal, ettersom denne kommer til å beslaglegge store 
arealer hos Tronrud Engineering. Begge alternativene går over ravinelandskapet hvor 
grunnforholdene er vurdert som utfordrende. Alternativ 2 vil i tillegg mest sannsynlig berøre 
Eggemoen leir som er et fredet kulturminne, og får derfor dårligst score på kriteriet 
kulturmiljø og kulturminner. 
 
Lavest score får alternativ 5 med – 2 poeng. Hovedårsaken til at dette er fordi veldig lite av 
trafikken på eksisterende E16 vil bli overført til ny E16. Dette gjør at alternativ 5 scorer 
lavest på kriteriene for å avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Alternativ 5 er også det 
lengste alternativet, noe som gjør at den får lavest score i forhold til reisetid. I dette 
alternativet vil ny E16 påvirke friluftslivet i stor grad, ettersom E16 blir liggende i det 
området hvor det er tenkt at friluftslivet skal flyttes til, når Eggemoplatået blir utviklet til 
næringsarealer. Grunnforholdene er imidlertid vurdert som best i alternativ 5, ettersom ny 
E16 blir liggende i områder som ligger over den marine grense.  
 

5.4 Anbefalte korridorer som skal utredes videre 

5.4.1 Alternativer som foreslås at ikke blir tatt med videre 

Alternativ 2 og 3 ønsker Statens vegvesen ikke å gå videre med da disse vil bli svært dyre 
(lange kulverter under flyplassen og lange bruer over Nærstadmarka), i tillegg vil alternativ 2 
kunne komme i konflikt med den vernede militærleieren. Begge alternativer legger beslag på 
næringsarealer på Eggemoenplatået. 

Alternativ 5 kommer relativt gunstig ut med hensyn til kostnader og naturmiljø, men 
alternativet vil gi liten avlastning av dagen E16 Hønefoss sentrum eller fv. 241. Statens 
vegvesen ønsker derfor heller ikke å ta med dette alternativet videre. 

Av de vurderte korridoralternativene ser prosjektet to alternative scenarier for valg av 
alternativer som skal tas med i det videre planløpet. 
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Alle alternativer starter i et fremtidig planskilt kryss med koblin g til den nye strekningen

Eggemoen – Olum og adkomst til jevnaker. Det er enda ikke tatt stilling til valg av krysstype.

I prinsippet står man igjen med 3 korridorer, se figur 22.

5.4.2 Tre korridorer utredes videre

Korridor 1: Følger dagens E16 på sørsid en av flyplassområdet. Deretter går de i en eller

annen trase over utløpsområdet i ytterkanten av Nærstadmarka , se figur 22 . Det må

etableres et planskilt kryss med Ådalsvegen mot Valdres ved Nymoen. Nærstadmarka er et

svært krevende terreng å krysse. Det er svært store høydeforskjeller mellom bunn og topp i

ravinelandskapet. Det meste av området ligger under den marine grensen og dermed er det

fare for at det kan være kvikkleire i grunnen. Alternativene er imidlertid de som trekker mest

trafikk fra dagens E16 og avlaster dermed Hønefoss og fv. 241 best. Alternativene kommer

også best ut mht. reisetid. I prinsippet dekker denne korridoren til alle alternativene 1a, 1b

og 1d, se figur 14.

Korridor 2: Dekker alternativ 1c, se figur 14 og 22 . Følger dagens E16 på sørsiden av

flyplassområdet. Deretter platåkanten rundt det meste av Nærstadmarka, krysser denne i

overgangen mellom grusavsetningen og starten på Nærstadmarka. Dette alternativet kobles

på Ådalsv egen mot Valdres i Hen området, og følger dagens E16 til Nymoen - krysset.

Korridor 3: Krysser flyplassen på nordsiden av flystripa og følger taksebanen over mot

kanten til Nærstadmarka. Deretter følger den traseen til alternativ 1c over mot et nytt kryss

på Hen og videre langs dagens E16 til Nymoen - krysset . Alter nativet trekker til seg nesten

like mye ny trafikk som de korteste, men blir ca. 2 km lengre enn de korteste alternativene.

Figur 22: Skravert areal markerer anbefalte korridorer 1, 2 og 3 som skal vurderes videre i arbeidet
med konsekvensevurderingen- og kommunedelplanen. Deler av strekningene er lik for alternativene

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3
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5.4.3 En korridor utredes videre

Kryssing av Nærstadmarka i utløpssonen for ravineområdet innebærer store anleggtekniske

utfordringer med tilhørende høye kostnader. I tillegg kan det være utfordringer knyttet til

naturverdiene i området. Disse forhold kan tale for at kryssing bør skje lengst nord i

ravineområdet. Da står man igjen med to alternative korridorer. Av disse er korridor 3

rangert høyset. Dette alternativet vil imidlertid måtte tilpasses fortsatt drift av forsvarets

virksomhet på området. Hvordan dette skal kunne gjennomføres må avklares i neste

planfase.

Figur 23: Viser forslag til korridor 3.

6. Tema for konsekvensutredning

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredningen skal belyse ulike konsekvenser av alternative vegløsninger og danne
grunnlag for valg av et evt. flere alternativ som det utarbeides kommunedelplan for. Grunnlaget for
utredningen er en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-
prissatte konsekvenser. I tillegg vurderes netto ringvirkninger. Konsekvensene for de
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 (tidligere
Hb140) - Konsekvensanalyser. Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens §
4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra
Miljøverndepartementet.

Korridor 3
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I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest
relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold som skal
utredes nærmere før behandlingen i kommunene.

6.1 Prissatte konsekvenser

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked for kjøp
og salg. Verdisetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå
et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og
avgifter) for å kunne belyse fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper.

Figur 24: Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse (Håndbok V712 Metode)

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med siste versjon av programmet EFFEKT. Dette er
Statens vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og
sammenstilt. Det gjøres nytte- /kostnadsberegninger etter prinsippet i EFFEKT, prosjekttype 3. Dette
vil si med data fra transportmodell og trafikantnyttemodul. Analyseperioden av de
samfunnsøkonomiske virkningene er 40 år regnet fra åpningsåret.

Analysen omfatter følgende tema:

• Trafikanter og transportbrukere
• Operatører
• Det offentlige
• Ulykker
• Støy- og luftforurensning
• Restverdi
• Skattekostnader
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Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 
analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 
Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 
godstransport. 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

• Reisetid 
• Distanseavhengig kjøretøykostnader 
• Andre utgifter for trafikantene 
• Helsevirkninger for gående og syklende 
• Utrygghet for gående og syklende 

6.1.2 Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av 
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene.  Med operatørselskaper menes selskaper som står for 
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det 
tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

• Kollektivselskaper 
• Parkeringsselskaper 
• Bompengeselskaper 
• Andre private aktører 

6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og 
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny 
og eksisterende veg. Anleggskostnader for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden.  

6.1.4 Ulykker  

Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og 
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal 
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en 
trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og velferdstapet som trafikkskadde og 
pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår.  

6.1.5 Støy  

Det skal beregnes et 0-alternativ som er eksisterende E16 og et alternativ med ny E16 uten støytiltak 
for hvert vegalternativ, alle med trafikktall fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. En 
komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442 / 2012, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal gis informasjon om: 

• Antall boenheter og institusjonsplasser iht. støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone.  

• Antall personer utsatt for mer enn 30dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 
55dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk. 
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6.1.6 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal benyttes i prosjektet. 
Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 
For rød sone er hovedregelen at bebyggelsen følsom for luftforurensing bør unngås. I gul sone bør en 
gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften kapittel 7 skal ikke overskrides.  

Gjeldende beregningsverktøy skal brukes ved beregning av luftforurensning.  

6.1.7 Klimagassutslipp 

EFFEKT skal brukes til å beregne utslipp av klimagasser i ulike faser av de aktuelle utbyggings-
alternativene. Mengden utslipp skal presenteres i tonn.  

For å vise skille mellom utslipp som skjer i anleggsfasen, ved drift og vedlikehold og utslipp fra 
transportarbeid, skal resultatene presenteres grafisk. 

Prosjektet skal også gjennomføre en LCA (livssyklusanalyse). En LCA-beregning er en standardisert 
metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer 
alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.  

6.1.8 Restverdi 
Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. 

6.1.9 Skattekostnad 
Av Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, sept. 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal det beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. 

6.2 Ikke- prissatte konsekvenser 
Forhold som spiller inn for de ikke prissatte temaene kan være 

1. Verdien er knyttet til goder som en ønsker å bevare for framtiden, og som det per i dag er 
vanskelig eller umulig å verdsette i kroner og øre.  

2. Verdien er knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i framtiden, og som det 
dermed er svært vanskelig å måle verdien av i kroner og øre i dag.  

Formålet med å analysere ikke prissatte konsekvenser er å frambringe kunnskap om 
undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. Analysen skal vise hvordan ulike alternativene vil 
kunne påvirke forholdene for fagtemaene.  For analysemetode av ikke prissatte temaer, se Statens 
vegvesen sin Håndbok V712. 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for miljøtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø samt naturressurser, som skal utredes i 
konsekvensutredningen.  

 

6.2.1 Landskapsbilde 

Definisjon av tema 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 
følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 
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Metode 

Metoden for å definere landskapsbilde / bybilde tar utgangspunkt i landskapsdefinisjonen gitt av den 
europeiske landskapskonvensjon (ELK). Den grunnleggende dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet analyseres med følgende karaktertrekk; Landform, kretsløp og livsform.  

Generelt karakteriseres utredningsområdet av forekomsten og samspillet mellom tre karaktertyper; 
Naturlandskap, spredtbygde strøk og tettbygde strøk. Disse trekkene identifiseres videre for det 
aktuelle utredningsområde gjennom å se på landskapets karakterstyrke. 

Mer spesifikt vurderes den synlige karakteren som oppstår av dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet i et område. Karakterområder identifiseres innenfor tre typer;  

• Naturlandskap er områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet,  
• Spredtbygde strøk er ryddede og kultiverte områder, der landbruk og ressursuttak er 

dominerende, mens  
• Tettbygde strøk er områder der bygg og anlegg utgjør hovedbildet. 
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Figur 25: Metoden som brukes for å definere landskapsbilde/ bybilde, med utgangspunkt i 
landskapsdefinisjonen gitt av den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) 

 

 

Verdi – omfang - konsekvens 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Verdiene 
vurderes i forhold til: 

• Karaktergivende landformer. 
• Karaktergivende aspekter ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 
• Kulturell forståelse og bruk av område som landskap (bebyggelse, vern, opparbeidelsesgrad). 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
vil medføre for omgivelsene. Omfang vurderes i forhold til de samme landskapskriteriene som for 
verdi. Vurderingen skal ta utgangspunkt i følgende aspekter ved tiltaket: 

• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. 

• Alternativenes dimensjon/ skala. 

Det skal kort gjøres rede for trafikantenes synsbaserte reiseopplevelse ved de ulike alternativene.  

 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Definisjon av tema 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir påvirket 
av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. 
Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 

Metode 

Data vil bli hentet fra offentlige databaser, kommune og fylke, samt andre relevante offentlig 
tilgjengelige planer/ kart (turkart, orienteringskart)/ utredninger som viser grønn struktur, stier, løyper, 
gang‐ og sykkelveier, friluftslivsområder, skoler, barnehager, institusjoner m.m. Ressurspersoner 
innen nærmiljø og friluftsliv i Ringerike kommune vil være viktige kilder til lokalkunnskap og bruken av 
områdene.  

Verdi – omfang - konsekvens 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
boligområder, skoler, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Utrygghet vedrørende trafikk vurderes i 
forhold til vegens nærområder. Det vurderes om nye vegtiltak kan ha innvirkning og/ eller endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra disse momentene. 

Influensområdet er det området som i en eller annen grad vil bli påvirket av vegalternativene, direkte 
eller indirekte.  
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6.2.3 Naturmangfold 

Definisjon av tema 

Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), samt biologisk 
mangfold knyttet til disse.  

Metode 

En konsekvensutredning for tema naturmangfold iht. Håndbok V712 skal utarbeides for traséene med 
omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. I tillegg til håndboka benyttes også 
veileder fra Miljødirektoratet – DN håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, og DN håndbok 11 
Viltkartlegging. De verdisatte områdene presenteres i kart og tabell. 

Viktige kilder for innhenting av beslutningsrelevante data vil være ulike digitale databaser som 
Naturbasen, Artsdatabanken, Vannportalen, NGU og/ eller miljøvernavdelinger/ -konsulenter hos 
kommune/ fylkeskommune, Statens Naturoppsyn samt lokale foreninger. 

Data samlet fra ulike kilder samt informasjon innhentet fra befaring presenteres i en statusbeskrivelse 
for området. Grunnlagsdata om området fremstilles også på kart. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Temaet skal utredes med vekt på enkeltområder/ -lokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Det skal 
samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle Naturmangfoldloven (nml) § 8, både med hensyn på 
verdier og inngrepets påvirkning. I tillegg skal temaet vurderes ut fra nml § 9 «Føre var»-prinsippet 
som i denne sammenheng innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved for dårlig kunnskapsgrunnlag, skal la 
tvilen komme naturverdiene til gode. Hvis en for eksempel er i tvil om verdisettingen av et område, 
skal en vekte opp verdien ettersom graden av usikkerhet øker. Tilsvarende skal det etter nml § 10 
gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal vurderes hvilke sumeffekter planlagte og 
tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene som utredes blir gjennomført. 

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven må avklares 
og belyses. 

6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 
generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i 
den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved 
avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Nyere tids kulturminner er kulturminner 
yngre enn 1537. SEFRAK-registreringer er bygninger som er registrert i det landsomfattende 
SEFRAK-registeret, som omfatter bygninger eldre enn 1900.  

Metode 

I forbindelse med konsekvensutredningen må en ta utgangspunkt i registreringer i 
kulturminnedatabasen Askeladden samt SEFRAK-registeret. Eggemoen er omtalt i Landsverneplan 
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for Forsvaret. Det er tidligere gjennomført en god del registreringer i området ved Buskerud 
fylkeskommune, blant annet befaring av nyere tids kulturminner i leirområdet. Befaringsrapporter fra 
disse registreringene samt landsverneplanen bør legges til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredning 

Ved utredningen bør en ha fokus på å utrede følgende temaer: 

• Kulturmiljøer knyttet til okkupasjonshistorien og utviklingen av området som militær forlegning i 
etterkrigstiden.   

• Kulturmiljøer tilknyttet bruken av utmarka 
• Kulturmiljøer tilknyttet bosetningshistorien i området 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved påfølgende reguleringsplanarbeid 

Verdi-omfang-konsekvens 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i foreslåtte korridorer skal verdisettes, man skal også vurdere 
kulturminner innenfor influensområdet hvis dette er relevant. 

Det skal vurderes hvilken grad tiltaket vil påvirke registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 

6.2.5 Naturressurser 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Naturressurser deles inn i to hovedkategorier: 

Fornybare ressurser: 

• Vann, fiskerressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Med vannressurser 
menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt deres anvendelseområde.  

Ikke-fornybare ressurser: 

• Jordsmonn   

• Georessurser (berggrunn og mineraler) 

Til disse også deres anvendelseområder. 

Metode 

Verdivurdering av landbruksressurser og georessurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert 
i Håndbok V712. De verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

For landbruk skjer datainnhenting fra digitale arealressurskart (AR5) og andre offentlige tilgjengelige 
databaser og hos ressurspersoner hos kommune/ fylkeskommune/fylkesmann. 

Georessurser; Informasjon hentes fra NGU’s databaser som har kart over grus‐ og pukkforekomster, 
løsmassekart og kart over mineralforekomster. I tillegg konsulteres Direktoratet for mineralforvaltning 
og fylkesgeologen. 

For hydrologiske konsekvenser vil det bli utarbeidet fagrapport som beskriver de hydrologiske forhold, 
før og etter en utbygging, på de berørte elvestrekninger. Arbeidet vil bli utført i henhold til NVEs 
veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 1/98. 

For hydrogeologiske konsekvenser henter man ut aktuell informasjon om grunnvanns‐ og energi 
brønner fra den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA, og supplere den med informasjon fra 
kommunen om grunnvannsressurser og overflatevann. Informasjon om vannforekomstenes 
miljøtilstand innhentes fra Vannportalen.  
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Verdivurdering av vannressurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert i Håndbok V712. De 
verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Vurderinger av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter likevel ikke 
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til 
den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten og verdien av ressursene som her skal belyses.  

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for løsmasser og skog være særlig viktig.  

I Ringerike kommune er jordsmonnet kartlagt i detalj, og dette har gitt grunnlag til en presis fremstilling 
av jordbruksressursene, jfr. verdianalysens figur 3.5.  

6.3 Sammenstilling 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap.6.1) og ikke-prissatte konsekvenser (kap.6.2) 
danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, sammen med 
Lokalt utviklingsmønster (kap.7.1), Regionale virkninger (kap.7.2) og Risiko- og sårbarhetsanalysen 
(kap 7.3) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om konsekvensutredning, se Statens 
vegvesens håndbok V 712 Konsekvensanalyser. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er et sentralt mål at en større andel av persontrafikken skal foregå med sykkel. I dag er det ikke et 
sammenhengende sykkelvegnett mellom Jevnaker og Hønefoss.  

Prosjektet vil vurdere forholdene for gående og syklende for 0‐alternativet og vurdere dette i forhold til 
de aktuelle utredningsalternativ. Forhold som tilgjengelighet, fremkommelighet, muligheter for kobling 
mot kollektivtransport og ikke minst trafikksikkerhet vil vurderes under dette temaet.  

Eggemobakken på dagens E16 er et hinder for mange syklister på grunn av den lange og bratte 
stigning, stor trafikk og smal vegskulder. Potensialet for økt sykkelandel mellom Hønefoss, Eggemoen 
næringspark og Jevnaker er tilstede, men det må etableres en sykkelløsning som føles trygg for 
syklistenen.  

Selve stigningsforholdene opp til Eggemoenplatået fra Hønefoss og Jevnaker vil være krevende å få 
redusert, men med fremveksten av elektriske sykler vil stigningen opp til Eggemoplatået være 
overkommelige for alle typer syklister.   

6.5 Kollektivtrafikk 

En ny veg mellom Nymoen – Hensmoen og Eggemoen vil nok i mindre grad bli brukt av rutegående 
busser. Bussruter mellom Jevnaker og Hønefoss må i stor grad foregå på dagens veg. Det er viktig å 
sørge for at bussruter sikres en rask og forutsigbar reisetid mellom viktige målpunkt og at det legges til 
rette for gode holdeplasser. Utredningen skal kort omtale konsekvenser og muligheter de ulike 
alternativene kan ha for kollektivtrafikkbildet. I denne sammenheng er det av betydning at man får til 
en effektiv tilkobling til kollektivtransport-systemene. 

6.6 Universell utforming 

Det forutsettes at alle nye fysiske elementer utformes etter prinsippet om universell utforming. Det skal 
redegjøres for hvordan prinsippene for universell utforming er tenkt løst. 

7. Lokal og regional utvikling 

7.1     Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer. 
Utbygging av ny E16 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Ringerike kommune. 
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Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger mellom områder som kunne/burde 
hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og endret utviklingspotensial skal vurderes 
og avbøtende til tiltak beskrives. 

7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets 
rammebetingelser. 

Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 
næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med hensyn til 
disse målsettingene skal vurderes og beskrives.  

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Hønefoss sentrum skal 
omtales. Målet med analysen er å synliggjøre hvordan forbedring av tilgjengelighet eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Analysen vil ikke gi eksakte svar, men kan synliggjøre nye muligheter for 
beslutningstakerne og hva som kan bli synlig utvikling som følge av dette. 

7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, og driftsfasen for det 
ferdige anlegget i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
(DSB). 

7.4    Jernbanehensyn 
I ytterkant av planområdet ligger et gammelt industrispor (Randsfjordlinjen) som går frem til 
Bergermoen, tidligere Jevnaker. Konsekvensutredningen må belyse mulig alternativ bruk av tog 
traséen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse 
eventuelle utfordringer. 

7.5 Etappevis utbygging (Vekrysset-Eggemoen) 
Planlagt byggestart av ny E16 mellom Skaret-Hønefoss (Vekrysset) er i 2019. Målet er en 
sammenhengende 4-felts standard mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil være naturlig å se på 
mulighetene for etappevis utbygging mellom Nymoen/Hensmoen og Vekrysset i  forbindelse med 
dette prosjektet.  

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden/-fasen. Vurdering 
som skal gjøres i anleggsperioden: 

• Utslipp til vassdrag og grunn 
• Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
• SHA 
• Støy og støv til nærmiljøet 
• Anleggstrafikk, hensynta skoleveger og lokaltrafikk 
• Deponi- og riggområder 
• Andre avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales  
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7.7 Tekniske installasjoner 
Grunnvann, bekkeløp og kilder: De ulike korridorene kan påvirke grunnvannet og bekk/elveløp. Dette 
må vurderes i konsekvensvurderingen. 

Vann- og avløpsanlegg: Kartgrunnlag for vann og avløps må innhentes fra kommunen. Ved behov må 
det vurderes omlegginger. 

Kabler i luft og i bakken: Anbefalte vegkorridorer har konflikt med luftstrekk for høyspent. Permanente 
og midlertidig omlegginger må vurderes.  

Jernbaneanlegg: Prosjektet vil kunne komme i konflikt med jernbanen.  

Eggemoen flystripe: Alle korridorene vil ha en nærføring til flystripa på Eggemoen. 
Luftfartsmyndigheter må involveres for å innhente eventuelle føringer/restriksjoner i forhold til 
sikkerhetssoner og spesielle forhold til anleggsgjennomføringen.  

8. Videre planprosess 
8.1  Informasjon og medvirkning i planprosessen 

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut 

fortløpende: www.vegvesen.no/e16nymoenolum. Her vil også materiellet blir gjort tilgjengelig.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart annonseres i Ringerikes Blad i forbindelse med utlegging av 
Planprogrammet til offentlig ettersyn. Myndigheter, interesseorganisasjoner, velforeninger og andre 
instanser blir tilskrevet pr. brev.  

Det planlegges offentlige informasjonsmøte(r) for å informere om planarbeidet.  

Særmøter med f.eks velforeninger og/ eller interesseorganisasjoner vil bli gjennomført ved behov. 
Valg av alternativ vil synliggjøre hvor behovene oppstår.  

8.2 Forslag til framdriftsplan for planarbeidet 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen under viser hovedpunktene 
(milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften slik den er skissert her kan bli justert på grunn av utfall 
fra konsekvensutredningen og evt. tilgrensende prosjekters fremdrift og prosess. 

Tabell 3: Viser planlagt fremdrift og aktiviteter  

Aktivitet/ fase Periode/ tidsrom Kommunal 
behandling 

Kommentar/ 
annet 

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring Mai 2016 August 2016  

Utarbeidelse planprogram inkl. 
silingsrapport og verdianalyse 

Vinter 2016   

Behandling av forslag planprogram for 
offentlig ettersyn 

August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Høringsfase planprogram inkl. åpent 
informasjonsmøte 

Mai-juni 2016  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Gjennomgang høringsuttalelser/ 
innkomne merknader 

Juli-agust 2016   

Revisjon planprogram August 2016   

Behandling – fastsetting av planprogram August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 
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Utarbeidelse konsekvensutredning (KU) August 2016 – juni 2017   

Utarbeidelse kommunedelplan m/ KU August 2016 – juni 2017   

Offentlig ettersyn kommunedelplan m/ 
KU 

Juni - august 2017  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Sluttbehandling/ vedtak av 
kommunedelplan m/ KU 

Oktober 2017 Kommunestyret  

Utarbeidelse av reguleringsplan Okotber 2017- juni 2018   

Høringsfase reguleringsplan Juni – august 2018   

Vedtak av reguleringsplan Desember 2018 Kommunestyret  

 

 

 

 

 

  

 

 

46 
 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2576-14   Arkiv: L12  

 

Kommunedelplan Krakstadmarka 2.gangs behandling av 

planforslag  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen vedtar kommunedelplan for Krakstadmarka med landbruksområdene 

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

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

bestemmelser fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. 

 

 

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

kommunedelplan oppheves.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

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

tilhørende servicefunksjoner nært Hønefoss sentrum. Planen fremmes som en 

kommunedelplan hvor det kreves videre detaljreguleringer for hvert enkelt boligområde som 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

vassdragshensyn og jordvern. Planen hensyntar disse punktene med unntak av 

jordvernhensyn. 



 

Innledning 

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

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

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

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

flatere partier med jord og skogbruksareal.   

 

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

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

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

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

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

befolkningsvekst i regionen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

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

planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

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

 

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

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

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling i lenke nederst. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

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

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

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

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

er lagt inn byggegrense ut mot Storelva på 50 meter.  

 Bestemmelser: 

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

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

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



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

til boligområder som allerede var avklart i kommuneplanen.  

 Planbeskrivelsen er oppdatert iht. merknader fra Fylkesmannen i Buskerud og 

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

 

 

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

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

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

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

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

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4.  

 

Innsigelser 

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

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

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

trukket. 

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

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

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

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

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

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

mekling.  

 

Meklingsmøtet avholdes vanligvis hos Fylkesmannen i Buskerud og det er fylkesmannen 

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

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

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

moderniseringsdepartementet for sluttbehandling. Departementet vil avgjøre om planen tas 

til følge, endres eller oppheves.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

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

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

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

pris. 

 

Kommuneplanens arealdel  



I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde 

og offentlig område.  

 

Juridiske forhold  

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

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

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Det hefter innsigelse til omdisponering 

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

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

det oppnås enighet ved meklingen kan kommunestyret vedta planen. Kommunestyrets 

vedtak kan ikke påklages.  

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

11-16.  

 

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

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

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

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner.  

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

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

heggeskog/flommarksskog som vurderes til å ha regional verdi.  

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

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

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

å ha stor verdi.  

 

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

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

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

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

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

 

§ 9 – Føre-var-prinsippet 

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

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

naturmangfoldet må beskrives i detaljreguleringsplanene.  

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

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

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

hovedsak i ytterkant av planområdet mot Tanbergmoen.  Planen har innregulert 

hensynssoner langs bekkedragene som skal begrense forringelse av vannkvalitet ut mot 

Storelva.  

 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse.  



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

verdi slik at paragrafen ikke ventes å komme til anvendelse. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker  

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

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

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig over tid økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

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

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

sine forholdsmessige andeler av felles samferdsels- og infrastrukturanlegg. 

 

Jordbruk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informasjon om jordbruksverdiene se planbeskrivelsens kap. 4.4.  

 

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

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

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

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

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

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

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

forbindelser for myke trafikanter.  

 

Grunnforhold 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grunnforholdene må vurderes nærmere i forbindelse med fastsettelsen av byggegrenser på 

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

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



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

byggeområdene.  

Trafikkforhold 

Trafikkforholdene og planens konsekvenser trafikkmessig med belastning av kryss og veier 

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

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

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

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

Trafikkrapportene viser prinsippløsninger for å forbedre de ulike adkomstene og hvilke 

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

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

Krakstadmarka: 

A: Adkomst fv. 163/Vesterngata 

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

C: Adkomst fv. 35 Osloveien/ v Hvervenkastet 

D: Adkomst fv. 241 Lisletta 

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

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

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

Ringerikspakka og overordnede trafikkløsninger i og rundt Hønefoss sentrum. 

 

Alternative løsninger 

Verdifulle jordbruksarealer som er klassifisert som svært god jordkvalitet og som 

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

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

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

jordbruksarealene vil kommunedelplanen kunne egengodkjennes av kommunestyret uten 

mekling. 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

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

av kommunedelplanen. Kommunedelplan for Krakstadmarka med tilhørende plankart og 

bestemmelser vedtas.   

 

Bru mellom Schjongslunden og Krakstadmarka forslås som gangbru fordi kostnadene ved 

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

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

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

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

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

 

Prinsipielle avklaringer 

Veibru over til Schjongslunden har blitt forkastet etter kostnadsvurderinger som konkluderte 

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

denne situasjonen på sikt.   

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 4. 



 

Samlet vurdering 

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

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

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

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

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

utfordrende. Rekkefølgekravene som er innarbeidet i bestemmelsene legger premisser for 

opparbeidelse av infrastruktur i planområdet. 

 

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

jordbruksarealene det foreligger innsigelse til og at øvrige deler av kommunedelplanen 

vedtas.  

 

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

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

 

 

Vedlegg 

0. Oversiktskart med planavgrensning 

1. Forslag til plankart, 10.06.2016 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, 10.06.2016  

3. Planbeskrivelse, 10.06.2016 

4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

5. Rapport stabilitetsvurderinger NGI, 28.02.2012 

6. Trafikkutredning Cowi, 11.12.2013 

7. Trafikkutredning Cowi 11.03.2015 

8. Naturkartlegging, Solvang 2009 

9. Høringsuttalelser* 

a. Astrid og Arnfinn Lundem, 23.01.2013 

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

c. Anne Gro Tanberg, 30.01.2013 

d. John Skøien, 04.02.2013 

e. Petter Endrerud, m.fler 03.02.2013 

f. Statsbygg Region Sør, 01.02.2013 

g. Unn Teslo og Ingvar Ø Ness, 04.02.2013 

h. Tove Rolfsen og Ragnar Øye med flere, 03.02.2013 

i. Helle og Werner P Storskogen, 28.01.2013 

Offentlige myndigheter 

j. Buskerud Fylkeskommune, 25.01.2013 

k. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og NVE, 31.01.2013 

l. Innsigelse fra Statens vegvesen, 07.02.2013 

Uttalelse fra kommunale råd og tjenesteområder, 

m. Råd for funksjonshemmede, 20.02.2013 

n. Trafikkrådet, 05.2.2013 

o. Miljørettet helsevern, 01.02.2013 

p. Teknisk tjeneste, 01.02.2013 

Uttalelse fra andre 

q. Hønefoss fjernvarme (Vardar), 17.10.2012 



 

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

11.Svarbrev fra Fylkesmannen i Buskerud 11.02.2016  

12.Brev med trekking av innsigelse fra Statens vegvesen 29.03.2016 

 

 

Lenker: 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, høring og offentlig ettersyn 04.12.2012 
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tilhørende bestemmelser 

 

Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030, vedtatt 21.02.13    

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

ved kongelig resolusjon av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2 
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 Tore Isaksen 
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Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

 

Saksbehandlere: Lars Lindstøl 

     Ken Ove Heiberg 

 

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

 



    Oversiktskart 

 

 

 





  s. 1 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
BESTEMMELSER 

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

   Forslag til 2.gangsbehandling 

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

KOMMUNEPLANBESTEMMELSER TIL AREALDELEN. 

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

 

 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 med tilhørende strandsone  V 
 

§ 5.  Bebyggelse og anlegg. 

§ 5.1 Felles for alle byggeområder 

§ 5.1.1 Plankrav PBL 11-9.1 

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

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

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

 

§ 5.1.2 Utbyggingsrekkefølge. Pbl 11-9.4 

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

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

§ 5.1.4 Støy. §11-9.6 

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

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

§ 5.1.5 Geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser. §11-9.8 

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

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

 

§ 5.1.7.  Utbyggingsavtaler. §11-9.2 

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

 

§ 5.1.8.  Fjernvarme. §11-9.3 

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

§ 5.1.9.  Overvann. §11-9.3 

Overvann skal håndteres lokalt eventuelt med fordrøyningsbasseng til nærmeste vassdrag. 

 

§ 5.1.10.  Byggegrenser til terrengskråninger. §11-9.5 

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

 

§ 5.1.11.  Kulturminner. §11-9.7 

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

 
Kjente kulturminner kan søkes frigitt som ledd i reguleringsplanbehandlingen. 
 

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

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

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

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

 
 

§ 5.3 Offentlig tjenesteyting. BOP_F1. 

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

§ 5.4 Offentlig tjenesteyting. BOP_F2. 

Området skal benyttes til barnehage.  
 

§ 5.5 Uteoppholdsareal. BUT_F1-4 

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

 

§ 6. Samferdsel og teknisk infrastruktur 

§ 6.1 Samleveger. §11-7.2 

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

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

 

§ 7. Grønnstruktur 

§ 7.1 Naturområde. GN1-2. §11-9.6 

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

 

§ 7.2 Turdrag. GTD_F1-4.  §11-9.6 

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

 

§ 8. Landbruks-, natur og friluftsområder 

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

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

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

§ 9. Hensynssoner §11-8.a 

§ 8.1 Ras- og skredfare. H310_1-2 

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

§ 9.3 Høyspenningsanlegg. H370_1. 

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

§ 9.4 Flom H320_1. 

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

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

 

§ 10. Rekkefølgebestemmelser 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

o Vegvesenet 
o Fylkesmannen i Buskerud 
o Fylkeskommunen 
o NVE 

 
 

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

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

 

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

 

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

2.7 Planprosessen 
 

Faser i planarbeidet 

 

Samarbeid og medvirkning Politisk 
behandling 

Fremdrift 

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

- Planbeskrivelse 
- Plankart 
- Planbestemmelser 
- Digital terrengmodell 

over planområdet 

- innsamling/ sammenstilling 
av kjent kunnskap 

- befaring/ registrering/ analyse 
(KU) 

- Møte i referansegruppa 
- bearbeide innkomne 

merknader ved oppstart 
- drøfting med fagetater og 

berørte parter 
- Møte i planforum med 

fylkesmannen, NVE, Statens 
vegvesen og fylkeskommunen 

- Infrastrukturmøte 
- møte og befaring med 

regionale myndigheter 
 

 Sept 2011- mai 
2012 

22. mai 2012 

 

20.08.2012 

 

25.09.2012 

1. gangs behandling av 
planforslaget og 
konsekvensutredning 

 Hovedkomitéen 

Formannskapet 

03.12.2012 

04.12.2012  

Offentlig ettersyn av 
planforslaget inkl. 
konsekvensutredning 

- Sendes til 

- Regionale myndigheter 
- Berørte parter 

 

- Annonseres i Ring Blad 

- Møte i referansegruppa 

  

Behandling av innkomne 
merknader ved off. 
ettersyn 

Revisjon av 
planforslaget 

Arbeidsgruppe og styringsgruppe 
drøfter merknadene 

 

 

  

Evt. nytt offentlig 
ettersyn 

Begrenset offentlig ettersyn   2015 

Vedtak av 
kommunedelplan for 
Krakstadmarka 

 Hovedkomitéen 

Formannskapet 
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Kommunestyret 

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

3.1 Overordnede planer 
 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Kommuneplanens arealdel 
 Planstrategi  
 Fylkeskommunale planer 

 

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

Følgende statlige føringer er relevante for utarbeidelse av planen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Nasjonal transportplan (NTP) 

4. Virkninger av planforslaget 

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

Landskap og landskapsverdier 

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

Konsekvenser landskap 

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

 

 

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

 

Avbøtende tiltak 

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

Oppsummering landskap 

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

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

 

Konsekvenser 

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

Avbøtende tiltak 

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

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

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

 

4.3 Kulturminner 
Deler av planområdet er naturlig egnet for bosetting og deler av området har vært bebodd 
langt tilbake. Kulturhistorisk registrering foretatt av Buskerud fylkeskommune sommeren 
2009. Det ble benyttet maskinell flateavdekking eller sjakting. Metoden brukes for å finne 
spor av strukturer i undergrunnen, som for eksempel nedgravninger etter graver, ildsteder og 
kokegroper, veggrøfter og stolper etter forhistoriske huskonstruksjoner og fossile dyrkingslag 
åkrer og andre strukturer som ikke er synlige over bakken. Det ble også gravd prøvestikk 
(groper på 40X40cm) for hånd for å søke etter spor av steinalderboplasser og 
overflateregistrering av hele tiltaksområdet. Undersøkelsene ga 8 funnførende sjakter med til 
sammen 45 strukturer i form av kokegroper, stolpehull og veggrøfter etter hus, ovnsstruktur 
samt fossile dyrkningslag og ardspor. Det ble også observert ulike kullflekker, fyllskift, utkast 
og mulige nedgravinger som ikke ble registrert som automatisk fredete kulturminner.  
 



  

16 
 

På Tanbergmoen ble det registrert 2 ulike huskonstruksjoner med uvanlig godt bevarte 
veggrøfter. De automatisk fredete kulturminnene på Tanbergmoen befinner seg i den nordlige 
delen av sjakta. Det er lokalisert et langhus innenfor den sørlige delen av planområdet, og i 
kant med Tanbergmoen. Lokalisering av funnene er vist på kart 4. (under)  
Registreringa viser også at det er observert flere usikre strukturer og at potensiale for å finne 
flere automatisk fredete kulturminner i området mot Tanbergmoen er stort.  
 
Konsekvenser  
Det kan ikke søkes om utgravning og frigivelse av kulturminner før planforslag er lagt ut på 
høring. Alternativet er å frede områdene det er gjort funn samt en buffersone rundt funnstedet. 
Dette er mindre ønskelig ettersom det både beslaglegger utbyggbare områder og legger 
føringer for plassering og organisering av annen infrastruktur som vei og kabler. 
 
Avbøtende tiltak 
Det er i hovedsak snakk om funn av strukturer i grunnen som har liten formidlingsverdi ved 
bevaring og det forventes derfor at det vil bli gitt tillatelse til utgravning og frigivelse av 
byggeområdene. 

Oppsummert 

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

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

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

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

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

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

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

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

Avbøtende tiltak 

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

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

 

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

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

 

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

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

Avbøtende tiltak 

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

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

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

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

Oppsummering 

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

4.6 Universell utforming  

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

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

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

 

Avbøtende tiltak 

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

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

Oppsummering 

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

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

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

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

 

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

Naturverdier 

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

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

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

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

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

Konsekvenser for natur 

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

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

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

Avbøtende tiltak 

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

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

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

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

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

Oppsummering 

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

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

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

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

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

Konsekvenser 

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

Avbøtende tiltak 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

1. Støalandet. 

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

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

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

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

2. Ringeriksgt-Tyristrandgt-Schjongs gt. 

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

 

3. Tandbergmoveien-Arnegårdsveien.  

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

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

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

4. Støy på intern samleveg.  

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

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

Alternativ A: 

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

Alternativ B: 

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

Alternativ C: 

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

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

 

 

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

 

Konsekvenser 

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

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

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

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

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

 

 

Kart 10, oversikt over omtalte steder 
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Vann 

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

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

Overvann 

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

Spillvann 

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

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

Konsekvenser:  

Vann 

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

Eksisterende vannledninger fra Haugsbygd (øst for planområdet) har begrenset 
dimensjonering for større belastninger. Ut fra ny bebyggelsesplassering må ny vannforsyning 
opparbeides, med kapasitet og sikring for blant annet brannvannsforsyning. Det er behov for å 
vurdere nye trykksoner og forsterkning av eksisterende vannledningsnett. For brannvann er 
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det dårlig kapasitet mot nord. Av drifts- og beredskapsmessige hensyn bør det da vurderes et 
gjennomstrømningsbasseng. 

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

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

Overvann 

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

Spillvann 

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

Avbøtende tiltak 

Vann 

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

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

Overvann 

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

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

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

Spillvann  

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

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

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

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

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

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

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

Oppsummering 

Vann 

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

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

Spillvann 

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

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

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

Overvann 

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

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

 

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

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

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

Avbøtende tiltak 

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

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

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

 

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

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

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

Konsekvenser 

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

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

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

Tiltak  

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

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

Oppsummering 

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

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

 

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

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

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

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

Konsekvenser 

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

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

Avbøtende tiltak 

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

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

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

Oppsummering 

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

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

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

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

Konsekvenser 

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

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

Avbøtende tiltak  

Utredning av grunnforholdene viser at fundamentering i byggeområdene er fullt mulig. 
Dersom man ønsker å gå ut over rammene for det som anses som sikkert, vil det være 
nødvendig med nærmere grunnundersøkelser lokalt for å sikre at fundamenteringen tilpasses 
bygget og stedegne grunnforhold.  Anbefalingene fra NGI er beskrevet i eget avsnitt om 
forebyggende skredtiltak. 

Oppsummering 

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

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

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

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

Avbøtende tiltak 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Konsekvenser 

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

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

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

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

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

 

Oppsummering 

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

 

Kart 14 grunnforhold 
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ROS – analyse 

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

Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i: 

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

3. Sannsynlig  - kan hende av og til   

2. Mindre sannsynlig - kan hende, ikke usannsynlig 

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

Vurdering av konsekvens av hendelser er delt i: 

1.Ubetydelig: ingen person eller miljøskader 

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

3.Alvorlig: alvorlig person- eller miljøskader 

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

varige miljøskader. 

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

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

 

NB! Ved samfunnsrelaterte tema gis kun fargevurdering 

- Rødt (Negativ) 
- Gul (Middels) 

Konsekvens: 

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

Sannsyn: 

4.Svært sannsynlig         

3. Sannsynlig         

2. Mindre sannsynlig         

1. Lite sannsynlig         
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- Grønn (Positiv) 

Konsekvensutredning for Krakstadmarka – sjekkliste. 

 Utbygging kan gi skader/ulemper for: 

 

 Hendelser – 
Situasjoner 

Aktuel
t 

Sannsyn-
lighet 

Konsek- 
vens 

Risiko Kommentar - Tiltak 

1 Naturforhold      
1 Masseskred, ustabil 

grunn 
Ja 3 4  Grunnundersøkelser viser at 

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

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

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

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

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

6 Vindutsatt Nei 2 1   
7 Nedbørutsatt 

(ekstremvær) 
Ja 3 2  Løsmasser og bratte 

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

2 
 

Naturmiljø      

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

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

3 Inngrepsfri sone Nei     
4 Inngrep 100 – meter 

langs vassdrag    
Ja  2 2  En mindre andel av 

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

5 Reduserer friluftslivet 
langs vassdrag 

Nei     

3 Forurensning       
1 Akutt forurensning Nei     
2 Permanent 

forurensning 
Nei     

3 Støv og støy fra 
trafikk 

Nei     

4 Forurenset grunn Nei     
5 Forurensning i 

vassdrag 
Nei     

6 Annen type 
forurensning 

Nei     

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

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

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

jordbruksareal 
Ja 3 2  Det vurderes at arealene som 

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

5 Utmarksbeite Nei     
6 Kulturlandskap, 

nasjonalt viktig 
Nei     

5 Kulturvern      
1 Fornminner Ja 3 3  Utgravinger viser automatisk 

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

2 Kulturminne, 
kulturmiljø 

Nei     

6 Samferdsel      
1 Vil vei til nærmeste 

skole, barnehage 
være særlig 
trafikkfarlig 

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

2 Fører tiltaket til økt 
biltrafikk? 

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

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

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

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

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

4 Område for lek og 
idrett 

Ja    Det vil bli satt av areal 
tilknyttet de ulike 
boligområdene 

8 Spesielle forhold ved 
utbygging, 
gjennomføring 

     

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

2 Kabler, ledninger i 
grunnen 

Nei     

9  Samfunn  X X   
1 Transportbehov Ja    Sentrumsnært. 

Kollektivtilbud.  
2 Vannanlegg Ja    Det må anlegges 

høydebasseng og ny 
vannforsyning må 
opparbeides. 

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

4 Befolkningsutvikling 
og tjenestebehov 

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

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

6 Forholdet til strategi 
for fremtidig 
arealbruk 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: 

 1. Ubetydelig 
2.Mindre 

alvorlig 
3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

Sannsyn: 

4.Svært sannsynlig    7-1  4-1,   

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

2. Mindre 

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

1. Lite sannsynlig         
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Utrykte vedlegg:  

Rapport geologi NGI 

Utredning natur 

Rapport arkeologi 

Plankart A4 (M 1:4000) 

Kart antall boliger, PE og ÅDT 

Trafikkutredning  

Planbestemmelser 

 



 Ringerike kommune 

 Miljø- og arealforvaltning 

 
 
 
 
 
 

Oppsummering av uttalelser etter 1. gangs 
behandling 
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Uttalelser fra naboer og grunneiere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avgrensning for områder til fremtidig bolig i kommuneplanen. 
 
Fylkesmannen kommer med følgende faglige råd. 
Innarbeide retningslinjer for videre planlegging og utbygging av kollektivtransport 
Innarbeide føringer for ivaretakelse av en sentral ravinedaldal som trekkorridor for vilt 
Vurdere avgrensningen mellom naturområde GN_F_2 og tilgrensenede LNF-område 
-konkret redegjørelse for oppfølgingen av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
Flere visualiseringer av landskapsvirkninger sett fra ulike ståsteder, jfr. Planprogrammet 
Konkretisere føringer for lekearealer, jfr. kommuneplanen 
 
Rådmannens kommentar:  
Det er gjennomført ny begrenset høring der planforslaget er omarbeidet for å imøtekomme 
innsigelser og faglige råd fra Fylkesmannen. Innsigelsene til Fylkesmannen er med bakgrunn 
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i disse endringene trukket for punktene 1, 2 og 3. Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse 
til omdisponering av dyrka mark. 
Planforslaget som følge av dette endret for å ivareta hensyn til støy, vassdrag og lekearealer 
samt synliggjøre oppfølging av prinsippene i naturmangfoldloven. Hensynet til miljøvennlige 
energiløsninger er avklart og det konkluderes her med at gjeldene forskrifter sammen med 
fjernvamekonsesjonen gir tilstrekkelig oppfølging av hensynet. Kollektivtrafikken er til dels 
hensyntatt gjennom krav til standard på samlevei.  
 

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

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

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

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

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

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

Uttalelser fra andre 
 

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

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

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

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

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

  

2 Områdebeskrivelse – terreng og topografi 

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

 
 
3 Undersøkelsesprogram 

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

Borhull 
nr. 

Boreprogram Lab. Program 

 Dreie- 
trykk 
sond. 

Total 
sond. 

CPTU 
 

Prøver Pore- 
trykk 
måling

Rutine- 
unders. 

Enaks. 
forsøk 

Triaks. 
forsøk 

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

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

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

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



 
  

 

   

Dokumentnr.: 20110293-00-3-R 
Dato: 2012-02-28 
Side: 12  

 

Figur 2. Tverrprofiler langs Storevla, plottet fra vestre elvebredd. Se kart 01 for 
lokalisering av elveprofilene. 

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

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

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

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

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

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

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

7.1 Planering av raviner 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
7.2 Helning og arealbruk 

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

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

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

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

1.1 Bakgrunn

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

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

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

1.2 Forutsetninger og usikkerhet

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

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

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

Det erogsåusikkerhetknyttettil omplanlagtinternt veinetti Krakstadmarkavil
benyttesavgjennomkjøringstrafikk.Det er i beregningenelagt til grunnat detikke
er gjennomkjøringstrafikk.
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Det kannevnesatStatensvegvesenharigangsattarbeidetmeden
konseptvalgutredningi Hønefossområdetfor å sepåstørrelangsiktigetiltak på
veinetteti området.Konseptvalgutredningen(KVU) skalavklareforholdet
mellomrestriktivetiltak for biltrafikken,satsingpåkollektivtrafikk,gåingog
sykkel,stimulerendetiltak for kollektivtransporten,videreutbyggingav
hovedveisystemetgjennomHønefossogforholdknyttet til arealbrukog
utbyggingi Hønefossområdet.StatensvegvesenskalhaKVU-rapportenferdig
til utgangenav2014.

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

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

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

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

2 Dagens situasjon

2.1 ÅDT

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

2.2 Trafikkavvikling

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

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

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

Kapasitetsberegningenesersomsagtkunpåtrafikkmengdenisolertsetti de
vurdertekryssene,ogvil dermedikke avdekkekonsekvenserav eventuelle
køproblemermellomkryssene.

3 Beregnet trafikkvekst

3.1 Utenfor planområdet

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

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

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

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

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

I denneanalysenerdetbenyttetgenerelltrafikkvekst for hovedveinetteti
beregningenefor fremtidigsituasjon.

3.2 På planområdet

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

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

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

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

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

4 Kapasitetsbetraktninger

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

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

Det er i beregningenelagt til grunnat detikke ergjennomkjøringstrafikk.

4. 1 Grunnlag

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

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

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

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

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

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

Figur 6: Oversiktskart,adkomsttil planområdetmotFv241Hadelandsveien

Figur 7: Flyfoto, adkomsttil planområdetmotFv241Hadelandsveien

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

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

Figur 8: Timetrafikkettermiddagsrush,2025,etterplanlagt utbygging

Figur 9: Belastningsgraderettermiddagsrush,2025,etterplanlagt utbygging

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

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

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

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

4.3 Fv163 Ole Thorkelsens vei x Støalandet

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

Figur 11: OversiktskartoveradkomstkryssmotFv163

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figur 16: Passeringslomme,Håndbok263

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

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

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

Flyfoto somviserdagensrundkjøringer vist i Figur 18.

Figur 18: Flyfoto adkomstkryssmotArnegårdsveien

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

Figur 19: Timetrafikkmorgenrush,justertopp til 2012-nivå

Figur 20: Timetrafikkettermiddagsrush,justertopptil 2012-nivå

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

Beregnedebelastningsgraderi morgen-og ettermiddagsrushi dagenssituasjoner
vist i henholdsvisFigur21ogFigur 22.

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

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

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

Figur 23: Timetrafikkmorgenrush,år 2025,utenutbyggingav planområdet

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

Figur 25: Beregnedebelastningsgraderettermiddagsrush,år 2025,utenutbyggingav
planområdet

Figur 26: Beregnedebelastningsgraderettermiddagsrush,år 2025,utenutbyggingav
planområdet

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

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

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

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

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

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

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

Alternativ B – Uten adkomstvia Fv241

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

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

Beregningenegir enliten økningi belastningensammenlignetmedalternativA.

Alternativ C – Med adkomstvia Trygstadveien

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

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

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

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

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

4.5 Fv35 (Osloveien) mellom Arnegårdsveien og
Dronning Åstas gate

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

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

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

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

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

4.6 Oppsummering

De kryssenesomi fremtidenerberegnetå få størstbelastningmeddagens
utforminger følgende:

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

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

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

› Fv241Hadelandsveienx Tandbergmoveien:venstresvingefelt

› Fv163Ole Thorkelsensvei x Støalandet:passeringslomme

5 Kostnader

Det erberegnetkostnaderfor dekryssogveistrekningerhvor deter vurdertat
utbyggingavplanområdethelt eller delvismedføreretbehovfor tiltak.

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

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

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

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

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

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

Noenusikkerhetsmomentersomkanføretil at dettekryssetblir dyrereeller
billigere enndetsomeranslåtter listetoppnedenfor:

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

› Eventuellflytting avkablerog ledninger– deterukjentomdeter kableri
bakkensommåleggesom

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

› Behovfor sprengningog/ellerkonstruksjoner– antaså ikke væreaktuelt

› Rigg/adm-kostander

› Eventuelleuforutsetteting

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

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

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

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

3 Kablerog ledning:Detteeruavklartogumuligå si noeom

4 Belysning:Dagensbelysningstårpåmotsattsideavbreddeutvidelsenogblir
ikke berørtav tiltaket

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

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

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

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

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

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

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

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

Figur 34: Eksisterendeog nyesamleveierogkryssløsningermot hovedveier.

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

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

2 SamleveiStøalandet,1500m:kr 28 mill.

3 Ny samleveiforbindelsegjennomKrakstadmarka,2000m: kr 62mill.

4 SamleveiArnegårdsveien,1400m:kr 20 mill .

5 Ny samleveiTanbergmoen,1300m:kr 14 mill.

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

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

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

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

Detteprosentvisepåslagkannedjusteresgjennomskisseprosjektersomavklarer
plassering,utformingogvalgav tekniskeløsningerfor deaktuelle
infrastrukturtiltak.

Forutsetning for bru

Ny samleveimellomRingeriksgataogStøalandetforutsetteren180meterlangbru
i 12meterbredde.Følgendeforutsetningerligger til grunnvedkostnadsberegning
avbrua:

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

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

› Prisengjenspeilerprisnivåetpånormalbetongplatebru utenspesielle
utformingsdetaljerogarkitektonisketiltak.

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

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

Forutsetninger veinett

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

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

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

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

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

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

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

2 Konsekvenser av fjernet bil-bru til sentrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figur 8: Oversiktskart over adkomstkryss mot Fv163

Figur 9: Flyfoto over adkomstkryss mot Fv163

Figur 10: Gatebilde fra Fv163 mot adkomstkryss, sett fra øst



8/13 TRAFIKKVURDERING KRAKSTADMARKA

http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3Prosjektdokumenter/Vår2015/TrafikknotatKrakstadmarkamars2015.docx

Dagens situasjon (2012)
Trafikkmengden i dagens situasjon er anslått til ca. 670 kjt/t. Kapasitetsberegninger
tilsier lav belastning med tilhørende god trafikkavvikling.

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

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

Figur 11: Timetrafikk

Beregnede belastningsgrader i krysset er vist i Figur 12.

Figur 12: Belastningsgrader

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

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

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

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

Flyfoto som viser dagens rundkjøring er vist i Figur 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



12/13 TRAFIKKVURDERING KRAKSTADMARKA

http://projects.cowiportal.com/ps/A032475/Documents/3Prosjektdokumenter/Vår2015/TrafikknotatKrakstadmarkamars2015.docx

Figur 18: Fremtidig situasjon (2025), med utbygging av Krakstadmarka, uten utbygging av
bil-bru til sentrum, belastningsgrader i ettermiddagsrush

I morgenrush øker belastningsgraden fra B = 0,82 til B = 0,83. I ettermiddagsrush
er belastningsgraden B = 0,75 for begge situasjonene.

Vurdering av tiltak
Rundkjøringen er stekt belastet, og i perioder kan det oppstå avviklingsproblemer i
rundkjøringen. Dette gjelder både med og uten utbygging av Krakstadmarka.

Hvis Hvervenmoen næringsområde bygges ut, tilsier beregninger at rundkjøringen
vil bli overbelastet (B > 1) med dagens utforming. Utbyggingen av dette området
har betydelig større innvirkning på trafikkavviklingen i rundkjøringen enn utbygging
av Krakstadmarka.

For å redusere faren for avviklingsproblemer kan tilfarten fra rampen fra E16
breddeutvides. Det er i dagens situasjon plass til to biler i bredden i tilfarten, men
kun over et kort stykke. Hvis strekningen med to felt forlenges, vil kølengden
reduseres.

Høy trafikk på Fv. 35 Osloveien inn mot Hønefoss og på rampesystemet til/fra E16
kan føre til avviklingsproblemer i nærliggende kryss og på veistrekninger, noe som
kan føre til at kø tilbakeblokkeres mot den vurderte rundkjøringen. Tiltak i
rundkjøringen vil da ikke være tilstrekkelig for å løse avviklingsproblemene. Det
understrekes at dette er et problem som også gjelder uten utbygging av
Krakstadmarka.

2.3 Reisemiddelfordeling til/fra sentrum
Det er tidligere anslått at reisemiddelfordelingen totalt sett kan komme til å bli som
vist listet opp nedenfor:

› Bilfører: 57 %
› Bilpassasjer: 13 %
› Kollektiv: 5 %
› Gang: 20 %
› Sykkel: 4 %
› MC/annet: 2 %
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Det er i vurderingene ikke sett spesielt på reisemiddelvalg til/fra sentrum. Denne
trafikken er anslått utgjøre ca. 10 % av totaltrafikken.

Fordeling på transportmidler ut fra reiselengde, hentet fra den nasjonale
reisevaneundersøkelsen i 2013/2014, er vist i Tabell 1.

Tabell 1: Fordeling på reisemiddel ut fra reiselengde (Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen 2013/14)

Uten bru til sentrum vil reiseavstanden være på ca. 2,5 – 3,5 km, og bil vil være det
foretrukne transportmiddelet.

Ved etablering av bru vil reiseavstanden reduseres til ca. 1,0 – 2,5 km. For
reisende mellom planområdet og sentrum vil gange og sykkel bli mer
konkurransedyktige transportmidler. Ut fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen
er det grunn til å anta at gang- og sykkelandelen vil øke, og at bilførerandelen vil
ligge på rundt 50 % til/fra sentrum (se Tabell 1).

Hvis brua etableres eksklusivt for gående og syklende vil forholdende forverres for
biltrafikken sammenlignet med en situasjon med bru for biltrafikk. Det er sannsynlig
at dette vil føre til at bilførerandelen reduseres, men det er usikkerhet knyttet til
hvor stor effekten er. Effekten er blant annet avhengig av parkeringstilbudet i
sentrum og avviklingsproblemer på veinettet inn mot sentrum.

For de som bor nært gangbrua vil gang-/sykkelavstanden til sentrum være ca. 1-
1,5 km, mens kjøreavstanden er ca. 3-3,5 km. Det er grovt anslått at disse får
reisetid til sentrum på ca. 6-8 minutter med bil (forutsatt at det ikke er kø), ca. 5
minutter med sykkel og ca. 15 minutter til fots. 15 minutt gangtid er lavere enn
gjennomsnittlig reisetid til fots for daglige reiser (22 minutt i henhold til Nasjonal
reisevaneundersøkelse 2013/14), og sentrum kan sies å være i "gangavstand" til
planområdet.

Spesielt i rushperiodene, med køproblemer på Fv. 35 inn mot sentrum, antas det at
gange og sykkel vil være attraktive reisemidler mellom planområdet og sentrum.

I tillegg til å gi gående og syklende en fordel fremfor biltrafikken, kan bru eksklusivt
for gang- og sykkeltrafikk redusere faren for at internt vegnett benyttes til
gjennomkjøring til/fra sentrum.



Lokalitet Vestern-Krakstad
Naturtype Gråor-heggeskog
Utforming Liskog/raviner
Verdisetting Viktig (B)

Bakgrunn :
Ny lokalitet; dvs. ikke beskrevet i naturtypekartleggingen tidligere. Lokaliteten er
befart 7.10.2009 av Rune Solvang. Lokalitet en er for øvrig beskrevet av Bye (2000)
i forbindelse med plansak for Krakstadmarka. Lokaliteten er stor slik at alle partier
ikke er befart. Ravinedalen opp mot Krakstad gård er ikke befart men er tatt med
innenfor avgrensningen da det er sammenhengende gråorskog men tilsynelatende
ung gråorskog i partier. Sør for denne lokaliteten er ravinedalene og ravinebakkene
i langt større grad påvirket med hogstflater/ungskog etc.

Beliggenhet, naturgrunnlag :
Lokaliteten ligger på østsiden av Storelva ved Hønefoss. Nord for lokaliteten er
bebyggelsen i Hønefoss by.

Figur 1. Gråorheggeskog i bekkeravina ved Vestern-Krakstad. Enkelte viktige nøkkelelementer for biologisk mangfold
opptrer, som denne grove gråorgadden med mange gamle hakkespetthull. Foto: Rune Solvang.

Områdebeskrivelse :
Lokaliteten utgjør en velutviklet bekkeravine med gråorheggeskog og
storbregnegranskog nord i Krakstadmarka. Bekken meandrerer i enkelte partier.
Småpartier med leirjordsskred opptrer. Gråorheggeskog dominerer mens
storbregneskog i større grad inngår i de nordvendte partiene. Lokaliteten består av



eldre skog, til forskjell fra store arealer ellers i ravinelandskapet i Krakstadmarka
som er betydelig påvirket av skogbruket med plantefelt, hogstflater og ungskog.
Langs bekken dominerer gråor med innslag av lønn, gran og rogn. Det er spredt
med grove trær, blant annet av gråor. Det er mye død ved, spesielt av småvokst
gråor men også grove gadd av gråor. Noen få grove løvlægre er også registrert. Av
grove trær er gråor opp mot 50 cm i brysthøydediameter, bjørk 50 cm, lønn 40 cm
og furu 45 cm registrert. Noe hassel opptrer i et mindre parti med
lågurtvegetasjon. Osp forekommer på ravinebakken, blant annet et markert
bestand i øst.

Artsfunn :
Typiske arter for naturtypen som ormetelg, trollbær, tannrot, kratthumleblomst,
skogstjerneblomst, skogsnelle, gaukesyre, tyrihjelm, strutsevinge-partier, skogsalat
og skogsvinerot ble registrert. Langs bekk en er noe bekkeveronika. Fuglelivet er
sannsynligvis rikt. Det er potensial for funn av truede arter av flere artsgrupper,
kanskje spesielt innenfor markboende og vedboende sopp.

Påvirkning/bruk :
Lokaliteten er i nyere tid lite påvirket. En gjengrodd traktorveg går gjennom deler
av lokaliteten. Bekken er lagt i rør gjennom bebyggelsen ned mot Storelva og er
dermed ikke avgrenset ned til Storelva.

Verdisetting :
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en relativt stor
og eldre gråorheggeskog med kontinuitet i tresjikt.

Trusler :
Lokaliteten er i første rekke av skogsdrift/omfattende vedhogst samt eventuell
nedbygging. Vi kjenner ikke til om det er gjort MIS-registreringer innenfor
lokaliteten.

Skjøtsel og hensyn :
Lokaliteten bør forbli mest mulig urørt.
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UTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KRAKSTADMARKA 
 
Deres oversendelse datert 12.12.2012 vedrørende offentlig ettersyn av kommunedelplan for 
Krakstadmarka, vedlagt kart, bestemmelser, beskrivelse med konsekvensutredning og risiko- 
og sårbarhetsanalyse, merket 1. gangs behandling 20.11.2012.  
 
Miljørettet helsevern har til tider vært holdt orientert om planprosessen for utbygging i 
Krakstadmarka. Kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern har gjennomgått 
planen i internt møte 31.1.2013. Vi er opptatt av at helsehensyn blir ivaretatt i planen på en 
tilfredsstillende god måte, med helsehensyn menes forhold som direkte eller indirekte kan 
innvirke på folks helse, det kan være fysiske, kjemiske, sosiale og biologiske faktorer i miljøet. 
Formålet med miljørettet helsevern er å bidra til å fremme helse og trivsel i befolkningen og 
redusere faktorer som kan bidra til uhelse.  
 
Beliggenhet   
I vurdering av beliggenhets egnethet for nye arealformål som områder for friluftsareal, 
lekeområder, boligformål, trafikkformål og områder for offentlig tjenesteyting står hensynet 
helse- og miljøfaktorer sentral. Det gjelder både helse- og miljøfaktorer som kan få 
innvirkning på planen og helse- og miljøfaktorer det utbygde området kan påføre omgivelsene. 
Denne uttalelsen omfatter forholdet til områdets utforming, topografi, trafikkforhold, 
tilgjengelighet, forurensing, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet som vi mener er 
viktig at forslagstiller har vurdert under detaljregulering og utbygging av området. 
 
Vi kjenner til at det er foretatt grunnundersøkelser i forhold til risiko for masseutglidning og 
forutsetter at det er betryggende å bygge og bo i området.  
 
Vårt inntrykk er at det her planlegges etablert et større boligområde med område for framtidig 
offentlig tjenesteyting som vil generere bruk av privatbil både internt i området og i de nære 
omgivelsene. Utbyggingen vil generere økt trafikk forbi eksisterende boliger i tilgrensende 
områder og økt behov for flere parkeringsplasser i Hønefoss by. Kommunedelplanen 
samsvarer følgelig ikke med intensjonen om fortrinnsvis fortetting av Hønefoss by med formål 
om å redusere biltrafikk i byen, men framstår som en ny ”soveby” til Hønefoss på lik linje 
med Haug og Heradsbygda.   
 
Området utforming og topografi er lite godt egnet som bomiljø for eldre og 
funksjonshemmede. Universell utforming lar seg vanskelig ivareta og selv ved gode 
kollektivforbindelser vil det bli et område som er vanskelig tilgjengelig for folk med nedsatt 
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funksjonsevne og folk med behov for funksjonshemmede fasiliteter. Etter 30 – 50 år kan det 
følgelig bli vanskelig for de første bosetterne å fortsette å bo der uten betydelig tilrettelegging 
og for noen blir det helt umulig.  
  
Det framgår ikke at hovedregel er at universell utforming blir ivaretatt i planen, men det 
framgår at det kan tilrettelegges enkelte områder for personer med behov for 
funksjonshemmede fasiliteter. Tilrettlegging for folk med spesifiserte funksjonshemninger 
(synshemmede, hørselshemmede, orienteringshemmede, bevegelseshemmende og 
hørselshemmede) er i utgangspunktet diskriminerende ved ny utbygging. Det betyr samtidig at 
området kun tilrettelegges for de mest funksjonsfriske. 
 
Krav til universell utforming framgår av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. For mer 
informasjon vises til: Råd og tips til universell utforming vedtatt av Ringerike kommunestyre 
26.1.2012, jf. sak 15/12. 
 
Vi stiller spørsmålstegn ved foreslåtte friluftsarealers egnethet i forhold til formålet. Arealene 
er bratte og kun tilgjengelig for de sprekeste turgåerne med unntak av langsgående lengre stier 
fra boligfeltene. Områdene ved elva ligger ikke i gangavstand på tilfredsstillende tilgjengelige 
stier, jf. stigningsforholdene fra boligene slik at de i liten grad er egnet for barn i frilek. Elva 
vil også være en risiko for barna slik at områdene egner seg totalt sett dårlig til formålet. Det er 
ikke inntegnet nærliggende og tilgjengelighet fra boligområdene (AB_F_2 og AB_F_3). Vi 
forventer at det i detaljplanleggingen avsettes tilstrekkelige områder for lek og fritidsaktiviteter 
i boligområdene og nærområdene til boligene som er tilgjengelig for folk flest.   
 
Gang og sykkelveiforbindelse til sentrum over elva må etableres og inngå i planen. Spesielt 
viktig ved boligutbygging i syd kalt Tandberglia. 
 
Erfaringsmessig kan støy fra idrettsanlegg og arenaer for konserter medføre støybelastning i 
boligområder, ikke minst der det foregår bruk av lydforsterkeranlegg. Lokale helsemyndigheter 
i andre kommuner har erfart at lysanlegg kan gi betydelig ”lysforurensning” som følge av for 

mye lys til uønsket tider på døgnet. Både for mye støy og for mye lys fra arrangementer i 
nærmiljøet har vært påklaget til lokale helsemyndigheter i andre kommuner i perioder på 
døgnet da små barn skal sove, jf. bruk av forsterket lys og lysanlegg ved større fotballkamper i 
Schjongslunden. 
 
Det vises spesielt til Helsedirektoratets to veiledere; ”Musikkanlegg og helse, veileder til 
arrangører og kommuner (IS-0327)” og ”Veileder for støyvurdering ved etablering av 

nærmiljøanlegg (IS-1693)”. Veilederne gjelder ved støykilden. Helsedirektoratet har ikke 
veiledere for lysforurensning. 
 
Annet støy fra byen som følge av normale byfunksjoner på dag, kveld og natt kan forekomme 
og må tas med i betraktningen ved plassering av boliger og for eksempel naturlig skjerming / 
vegetasjonsskjerming. 
 
Utredningen omtaler forholdet til nedbør som overvann og at arealet med tette flater vil øke. 
Det må i detaljplanleggingen ta hensyn til framtidige klimaendringer med estimerte økte 
nedbørsmengder høst og vinter når risikoen for avrenning og skader på terrenget er størst.  
Overvann er tema i kommunedelplanen, et tips til forslagsstiller kan være å se muligheten for å 
bruke overvann som en positiv ressurs i bomiljøet, jf. Fornebu.  
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Hjemmel: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  
Forskrift om miljørettet helsevern  
 
Saksdokumenter: 
 
 Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltningen, Areal- og byplankontorets brev datert 

12.12.2012, Krakstadmarka – offentlig ettersyn av kommunedelplan,  
 vedlagt:  

o Areal- og byplankontorets brev av 11.12.2012,  Detaljregulering av Tandberglia 
boligområde, varsel om offentlig ettersyn  

o Areal- og byplankontorets brev av 14.12.2012 Kommunedelplan Krakstadmarka – 
invitasjon til informasjonsmøte. 

o Reguleringsplan for kommunedelplan for Krakstadmarka, datert 19.9.2012 
m/planbestemmelser datert og kart merket 1. gangs behandling, Bestemmelser for 
Krakstadmarka datert 20.11.2012. 

o Kommunedelplan for Krakstadmarka – Planbeskrivelse med konsekvensutredning og 
ROS-analyse, Krakstadmarka - Ringerike kommune 

  
  
 
 
 Med hilsen 
 
 

Unni Suther 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

telefon: 905 62 030 
 
 

Kopi: Kommuneoverlege, Karin Møller  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommunalteknisk tjeneste 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS Asbjørnsensgt. 14 32 12 03 60 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret  
Pb. 123 Sentrum 
 
3502 Hønefoss 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
06/1314-88 2685/13 L12  01.02.2013 
 
KRAKSTADMARKA -  KOMMUNEDELPLAN. TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE. 
KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA, VANN OG AVLØP. 
 
Viser til Deres brev av 12.12.2012 om kommunedelplanen for Krakstadmarka og brev av 
11.12.2012 om detaljregulering 0605_356 Tanberglia boligområde. 
 
Videre viser vi til og kommenterer rapport fra Cowi AS om Kommunedelplan Krakstadmarka, 
vann og avløp, versjon A dat. 12.11.2012. Denne rapporten lå ikke ved oversendelsesbrevet, 
men er oversendt oss fra Cowi AS etter henvendelse herfra. Rapporten ligger vedlagt. 
 
Ovennevnte planer og dokument er gjennomgått med Drift vann og avløp, og Drift veier og 
gater. Teknisk Drift oversender herved uttalelse felles på disse dokumenter grunnet 
sammenhengen mellom dem. 
 
Bestemmelser for kommunedelplan Krakstadmarka og plankartet for kommunedelplanen: 
 
Teknisk Drift mener at infrastruktur samleveier, bruer, høydebasseng, pumpestasjoner og 
hovedledninger som må opparbeides for å gjennomføre kommunedelplanen (kdl), blir fastlagt 
teknisk før kdl vedtas. Nødvendige tomter avsettes i plankart. Videre at finansiering og 
utbyggingstidspunkt blir fastlagt i kdl. Denne infrastruktur må bygges ut før felt innen planen 
bygges ut. Videre at også nødvendig infrastruktur utenfor planområdet blir opparbeidet. 
 
Bestemmelsene i kdl må ta høyde for at igangsetting bygging i et boligfelt her er betinget av 
kapasitet i kommunens renseanlegg, vannverk og lignende, dette bør det settes 
rekkefølgebestemmelse for. Viser til tidligere signal i prosessen for kdl om kapasitet Monserud 
renseanlegg. 
 
§4.1.7: der kommunen skal overtas infrastruktur fra utbygger, må det inngås utbyggingsavtale. 
 
Vi mener kdl, som nevnt over, må avklare prinsipp for utbygging av den overordnede 
infrastruktur. Dette både med hensyn på finansiering og arbeidsfordeling. Også 
ansvar/finansiering innen de ulike boligfelt bør avklares. 
 
Dette gjelder også i prinsipp for foreliggende detaljreguleringsplan. 
 
Gjennomføringsmodell bør avklares gjennom foreliggende kdl-prosess. 
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Vi vil kreve at kabel- og fjernvarmeanlegg legges samtidig med opparbeiding av veier, det vil 
ikke bli tillatt overgraving av nye veier. 
 
§5.1: veier som ikke har standard som samlevei ihht. standard for slike vei, og kommunens 
krav, reguleres til adkomstvei og overføres til privat eie. I kommunale blindveier skal det 
opparbeides snuplass for buss, eks. SV_F_7. 
 
§5.2: byggegrense settes ut fra om det er fortau eller gang- sykkelveg langs siden av veien, 10 
m byggegrense er ikke nødvendigvis riktig byggegrense på begge sider av veien. 
(Tomtefeltene virker ganske romslige, bla. AB_F_3 som er då 95.560 da). 
 
§9: det er noe vanskelig å se hvor de ulike veier starter. Ref. felt AB_F_4. Arnegårdsveiens 
utbedring bør legges inn på kart, med rekkefølgebestemmelser for oppgradering. 
Reguleringsplankartet er noe vanskelig å lese i forhold til betegnelse veier, og rekkefølge for 
veitiltak for det enkelte felt. Kan betegnelser og kartfremstilling av veier og gang- sykkelveier 
gjøres noe klarere. 
 
Detaljregulering for Tanberglia, 0605_356, plankart og reguleringsbestemmelser: 
 
Kan ikke se å ha mottatt plankart over samlevei fra Hvervenkastet til boligområdene. 
 
BB1: brannvannskrav vil bli 50 l/s mot min. 2,0 bar for denne type bebyggelse. 
 
Hva er forskjellen mellom kjøreveg og veg? Eventuell trafo legges inn på kart. Renovasjon bør 
vises på kart.  Fordrøyning overvann bør kunne anlegges i grønt/friarealer. 
 
Det bør legges inn busstopp med snuplass i detaljplanen inntil gjennomkjøring på samlevei er 
etablert. 
 
Kommunen kan overtas KV2 inkludert snuhammer og gang- sykkelvei fram til parkering og 
snuhammer PI3. Betingelsen er at den legges med veibredde som kommunal samlevei. 
 
Det settes reguleringsbestemmelse om å etablere gatelys. 
 
Det avsettes kurveutvidelser ihht. Veinorm. 
 
Kommunalteknikk: 
 
Hvis det skal bygges kloakkpumpestasjoner, må tomt avsettes i plan. 
 
Overvann føres til vassdrag, utover fordrøyning på eksisterende arealer. 
 
Teknisk tillater ikke at overvann tilføres kommunalt nett ved Bredalsveien pga. problemer 
allerede i dag med oversvømmelser og tilstopping i nettet. Hvis overvann skal tilføres 
eksisterende overvannsledning, må tiltak først utføres før det kan tillates. 
 
§3 samferdsel: en eventuell vei over Tandbergmoen mot Lisletta er ikke omtalt i plan, en 
forutsetter at denne parsellen ikke skal bygges som følge av kdl for Krakstadmarka. 
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§3.2: V1 blir privat veg. En kan ellers ikke se at det er tatt inn reguleringsbestemmelser for 
Arnegårdsveien, eks. GS7. 
 
På planen ønsker vi at det legges forskjellig symbol/farge på offentlig og privat veiformål. 
Parkeringer reguleres til privat formål og eie. 
 
§7 rekkefølgebestemmelser: planen bør ha en kobling til de rekkefølgebestemmelser som blir 
fastsatt for kdl for Krakstadmarka. Gjerne klarlegge føringer fra kdl til reguleringsplan. 
 
Kommunedelplan Krakstadmarka. Vann og avløp. Dat. 12.11.2012: 
 
Vi viser til vedlagte utredning fra Cowi As, og kommenterer tema som er tatt opp i denne. 
 
Vann: 
 
Det er ikke prioritert å forsyne med vann for ny bebyggelse ved Arnegård fra en ny 
pumpestasjon (inkl. nødstrømsaggregat) fra høydebassenget på Tandbergmoen. 
 
Prioritert vannforsyning er et høytliggende høydebasseng som kan forsyne de høyest liggende 
boligfelt innenfor hele kommunedelplanen med selvfall, og trykkreduksjon til lavereliggende 
felt. Vann til nytt høydebasseng forsynes med uttak vann fra trykksonen til Høyby 
høydebasseng, og pumping til nytt høydebasseng. Ringledning fra det nye høydebassenget mot 
byggeområder ved Arnegård og Tandbergmoen kobles til eksisterende vannledning til 
Tandbergmoen høydebasseng. Dette for evt. reserveforsyning mot høydebassengene på 
Tandbergmoen og i Haugsbygd. 
 
Vi krever denne løsning utredet og innarbeidet før kdl blir vedtatt. 
Vi vil ikke tillate vannforsyning fra Haugsbygd til Hjertelia med dagens høydebasseng og 
ledningsnett. 
 
Strategi overvann: 
 
Teknisk drifter ikke overvannsmagasin her. 
 
Primær løsning er overvannsledninger til Storelva, eller til bekk med helårs vannføring, 
eventuelt med fordrøyningsmagasin før overvann går til ledning. Vannveier sikres mot erosjon 
ved steinsetting evt. annen sikring. 
 
Det angis flomveier i boligfeltene hvis overvannsystemet ikke greier å ta unna. 
 
Spillvann: 
 
Oppgitte utbyggingskostnader for Monserud renseanlegg gjenspeiler ikke utvidelse av 
renseanlegget med både utvidelse og sekundærrensing. Ber om at dette korrigeres, da 
kostnadsberegning for utbyggingen ikke foreligger pr. i dag. 
 
Kapittel 3.1 Tandbergmoen/Arnegård: Alternativ løsning for tilkobling kommunalt nett kan være 
selvfall til HIBU eller Bredalsveien. 
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Teknisk Drift ber om å bli holdt orientert og tatt med på råd i den videre prosessen med 
kommunedelplan for Krakstadmarka, detaljreguleringer og tekniske planer.  
 
 
 
 
 
 Med hilsen 
 
 
 
 Asle Aker 
 Virksomhetsleder 
 
 
 
 
Saksbehandler: Kjell Arve Aarebru 
telefon: 90 94 74 55 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Ringerike kommune. Kommunedelplan for Krakstadmarka. Vann og avløp, oppdragsnr. 
A034308/138726, versjon A, dat. 12.11.2012 fra Cowi AS 
 
 
Kopi u/vedlegg: 
 
Brann- og redningstjenesten, her. 
Drift vann- og avløp, her. 
Drift veier og gater, her. 













 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Statens vegvesen  

Region sør 

Serviceboks 723 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2576-2 21053/15 L12  20.08.2015 

 
Anmodning om å trekke innsigelse til kommunedelplan for Krakstadmarka 

 

Vi viser til innsigelse til kommunedelplan for Krakstadmarka datert 07.02.2013. Innsigelsen 

gjaldt mangelfull dokumentasjon for konsekvensene for E-16 ved Hønenkrysset og 

Hvervenkastet. I tillegg manglende sikring av tiltak som ivaretar trafikksikkerhet og 

framkommeligheten på vegnettet.  

 

Det er siden høringsperioden ved årsskiftet 2012/2013 blitt vedtatt rundkjøring ved 

Hønenkrysset som bedrer kapasiteten her. Ved Hvervenkastet er kapasiteten noe mer belastet 

jfr. rapport datert 2012. Det er her krav om at det skal gjøres tiltak i form av utvidelser ved 

rundkjøring i retning sentrum/Osloveien. 

 

Utredninger 

COWI gjennomførte høsten 2012 en trafikkanalyse i forbindelse med omregulering 

av Krakstadmarka boligområde i Hønefoss, dette notatet ble revidert i juli 2013. 

Desember 2013 ble det utarbeidet et notat som gir en kortfattet oversikt over 

forutsetninger og resultater, samt grove kostnadstall for foreslåtte tiltak i kryss og utbygging 

av internt veinett på planområdet. I tillegg ble utbyggingen av Hvervenmoen næringsområde 

utelatt. 

 

Det ble i arbeidsmøte den 07.04.12 avklart at trafikkutredningen kunne forholde seg til samme 

grunnlagsdata som for pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Resultatene her viser 

kapasitetsproblemer ved framskrevet trafikkmengde, men at Krakstadmarka i liten grad bidrar 

til dette.  

 

Det ble i planforummøte den 02.12.2014 orientert om utfordringer knyttet til opparbeidelse av 

infrastruktur tilknyttet utbyggingsområdene. Konklusjonen var da at man skulle se på 

mulighetene for å etablere kun gangbru over til sentrum fra Krakstadmarka. Det måtte 

dokumenteres at en trafikkøkning på de øvrige tilkomstveiene ikke oversteg 

kapasitetsgrensene.  

 

Beregninger for situasjon med bru for biltrafikk over Storelva er beskrevet i notatet 

Trafikkvurdering kommunedelplan Krakstadmarka, datert 11.12.2013. Dette notatet er et 

tilleggsnotat til tidligere vurderinger, og bygger på samme forutsetninger som notatet fra 

desember 2013. 
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Det nye notatet (datert 11.03.15) beskriver kapasitetsberegninger for tre kryss mellom 

planområdet og overordnet vegnett, samt vurdert reisemiddelfordeling mellom planområdet og 

Hønefoss sentrum. Vurderingene her konkluderer med noe økt belastning på de øvrige 

kryssene i tilknytning til planområdet, men svært liten økning relativt sett sammenlignet med å 

beholde veibru.  Det er anslått at timetrafikken i morgen- og ettermiddagsrush øker med 

henholdsvis ca. 20 kjt/t og 25 kjt/t sammenlignet med situasjon med bru. Det vil si en økning 

på ca. 1 %. 

 

Det legges opp til at trasé for vei til Lisletta vil bli avgjort i forbindelse med kommuneplanen. 

Det stilles derfor rekkefølgekrav i kommunedelplanen for en etablering av denne veien i 

forbindelse med detaljregulering. Trafikkfordelingen mot Lisletta (FV 241) er dokumentert i 

den nye trafikkutredningen.  

 

Det opprinnelige arealet som var tiltenkt skole AOF_F_1, er redusert til et mindre areal 

regulert til barnehage eller annen mindre offentlig tjenesteyting. I tillegg foreslås det et mindre 

areal som kan fylle en nærsenterfunskjon, bebyggelse og anlegg fremtidig (ABA_F_1).  

 

Vi mener denne endringen ikke vil gi signifikante endringer for beregnede tall for 

atkomstvegene til Krakstadmarka eller kryssene der disse ender i vegnettet rundt planområdet. 

De interne samlevegene vil ha god kapasitet. Det vil derfor ikke være nødvendig med nye 

trafikkberegninger for denne endringen, ut over uttalelsen fra trafikksakyndig (se vedlegg 8) . 

 

Oppsummering 

KVU for Hønefoss viser til miljøkonsept og gangbruløsninger for avlastning av biltransport i 

sentrum. I forhold til Krakstadmarka argumenteres det med en gangbruløsning fra 

Schjongslunden til Krakstadmarka vil være en verdifull forbindelse mellom et potensielt 

boligområde på østsiden av elva og sentrum. Beregninger viser at 1000 personer vil komme 

innenfor 10 minutters kjøretid med sykkel fra sentrum i dagens situasjon. Ved utbygging av 

Krakstadmarka vil en slik bru bli svært verdifull for myke trafikanter. Vi mener dette 

underbygger en argumentasjon for kun gangbru over til sentrum.  

 

Etter flere runder med dokumentasjon på trafikkforholdene i tilknytning til planen, mener vi 

trafikkforholdene har blitt grundig vurdert og vår konklusjon er at trafikkmengdene fra 

Krakstadmarka totalt sett kan aksepteres ut i fra den sentrumsnære beliggenheten.  

 

Vi imøteser svar fra dere innen 20. september 2015. 

 

Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

leder areal- og byplankontoret  

 Ken Ove Heiberg 

 Rådgiver 

 ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg:  

1. Kart, datert 20.08.15 

2. Bestemmelser, datert 20.08.15 

3. Konsekvensutredning veg og trafikk, datert 12.11.12 

4. Trafikkutredning, datert 02.07.13 

5. Trafikkutredning, datert 11.12.13 

6. Trafikkutredning, datert 11.03.15 

7. Lysbilder fra møte i planforum, datert 02.12.14 

8. Vurderinger ang. næringsareal, 19.08.15 

 

 



Vår dato: 04.11.2015

Vår referanse: 2009/3175

Arkivnr.: 421.3

Deres referanse: 14/2576

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker deler av innsigelsene til 
kommunedelplan for Krakstadmarka

Fylkesmannen har reist innsigelse til forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka i 
Ringerike kommune på grunn av manglende ivaretakelse av nasjonale føringer knyttet 
til støy, miljøvennlige energiløsninger, vassdrag og jordvern. Kommunen har etter dette 
endret planforslaget og Fylkesmannen kan trekke flere av innsigelsene. Når det gjelder 
hensynet til jordvern, legger planforslaget fortsatt opp til nedbygging av 44 daa med 
dyrka mark som ikke er avklart i overordna plan. Vi opprettholder derfor innsigelsen til 
planene om omdisponering av disse arealene. Vi ber om at plangrensen i øst blir endret 
slik at den dyrka marka blir tatt ut av forslaget eller at arealformålet blir endret til 
landbruk for å sikre en framtidig matproduksjon på arealene. Vi viser til nasjonale 
føringer om ivaretakelse av viktige landbruksarealer for matproduksjon.

Bakgrunn

Ringerike kommune har i brev av 12. oktober 2015 oversendt en anmodning om innsigelsene 
til kommunedelplan for Krakstadmarka kan trekkes.

Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka lå ute til offentlig ettersyn ved årsskiftet 
2012/2013 og Fylkesmannen kom med høringsuttalelse i brev av 31. januar 2013 hvor vi
fremmet innsigelse til planforslaget. Dette var begrunnet i mangelfulle føringer for 
miljøvennlige energiløsninger, manglende rekkefølgebestemmelser om støytiltak for 
eksisterende boliger langs adkomstveier og mangelfull ivaretakelse av vassdragshensyn. Vi 
mente dette ikke var tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Videre fremmet vi innsigelse til forslag om å omdisponere 44 daa med dyrka mark. Dette 
gjaldt arealer øst i planområdet som var vurdert til å være spesielt verdifulle og som ikke 
inngikk i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) som Ringerike kommune har gjennomført.
JAV-prosjektet har resultert i at noe av den dyrka marka ved Krakstad er frigjort og avsatt til 
framtidig byggeområde for boliger i gjeldende kommuneplan. Denne arealdisponeringen er 
valgt for å legge til rette for boligbebyggelse i nærhet til Hønefoss sentrum og styre 
boligutviklingen til byområdet.
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Fylkesmannens kommentarer

Miljøvennlige energiløsninger

I oversendelsen fra kommunen er innsigelsene gjennomgått punktvis. Når det gjelder 
manglende føringer for miljøvennlige energiløsninger, er det lagt ved en vurdering fra 
Hønefoss fjernvarme som konkluderer med at levering av fjernvarme til det aktuelle området 
kan være utfordrende. Dette er begrunnet i at investeringskostnadene er store i forhold til 
forventede inntekter. Deler av området kan likevel være aktuelle og det er utredet noen mulige 
traseer. I bestemmelsene er det foreslått et nytt krav om vurdering av mulighet for tilknytning 
til fjernvarme for de enkelte delfeltene ved detaljregulering. I oversendelsen vurderer 
kommunen den nordlige delen, hvor det skal legges opp til en tyngre og tettere utbygging,
som mest aktuell for tilkobling til fjernvarmenettet. På bakgrunn av presiseringen i 
bestemmelsene og redegjørelsen om mulighet for levering av fjernvarme, trekker
Fylkesmannen innsigelsen til planen.

Støyforurensning

Når det gjelder manglende ivaretakelse av støyhensyn for eksisterende boliger langs 
adkomstveier, så har kommunen innarbeidet nye bestemmelser som ivaretar dette på en god 
måte. Vi trekker derfor innsigelsen til planen. Vi vil likevel presisere at det er tabell 3 i 
støyretningslinjen T-1442/2012 som det skal henvises til og ikke tabell 2 som omhandler 
støykrav for friluftsområder. Vi ber om at dette rettes opp før planen blir endelig vedtatt.

Vassdrag

Planområdet grenser til Storelva og det er flere bekkedrag innenfor planområdet som har 
utløp til elva. Elvemiljøet med tilhørende bekkestystemer har stor verdi for naturmiljøet og 
landskapet i området. Vi ba derfor om at bekkedragene måtte blir bedre ivaretatt og 
innlemmet som en del av grøntstrukturen. Vi viste til Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging og St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand, hvor det er føringer om ivaretakelse av vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. Videre fastsetter § 1-8 i plan- og bygningsloven at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas spesielle hensyn.

I oversendelsen fra kommunen går det frem at kommunen har innarbeidet hensynssoner for de 
mest aktuelle bekkedragene med tilhørende bestemmelser som skal ivareta naturmiljøet. Dette 
mener vi er positivt. Vi ber likevel om at ordlyden i § 8.5 endres noe. Bestemmelsen bærer 
preg av å være retningslinjer. Vi ber spesielt om at bekkeløpene skal være åpne og ikke i 
størst mulig grad være åpne, noe som gir et stort rom for tolkning og som vil være vanskelig å 
styre etter.

Langs Storelva er det foreslått byggegrenser i tre ulike alternativer, det er foreslått 30, 50 og 
100 meter fra elvekant. Kommunen skriver at et byggeforbud på 100 meter anses som 
uaktuelt, da dette medfører en uhensiktsmessig utnyttelse av byggeområdene i nord. 
Fylkesmannen har forståelse for dette. Med bakgrunn i at store deler av vassdragsbeltet mot 
Storelva er regulert til naturområde og LNF-område, mener vi at en byggegrense på 50 meter 
i den nordlige delen er tilstrekkelig for å ivareta allmenne interesser langs elva. Vi anbefaler 
derfor at denne byggegrensen blir lagt inn i den endelige planen.
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Når det gjelder ny bru over elva, gjorde vi kommunen oppmerksom på at det var viktig at 
miljøverdiene knyttet til Storelva ble utredet. I bestemmelsene § 5.1 er det krav til 
konsekvensutredning hvor brukarenes betydning for grunnens stabilitet og strømpåvirkning i 
elva skal utredes. Som en del av utredningsarbeidet er det også viktig at konsekvensene for 
miljøverdiene blir kartlagt. Storelva er leveområde for blant annet elvemusling som i Norsk 
rødliste for arter 2010 er vektet som sårbar (VU). Det er derfor viktig at brukarene ikke 
kommer i konflikt med lokaliteter med elvemusling. Vi forutsetter att dette er en glipp fra 
kommunen og ber om at dette rettes opp.

Forutsatt at hensynssonene og byggegrense med tilhørende bestemmelser blir innarbeidet i 
den endelige planen, trekker Fylkesmannen innsigelsen til planen. Vi ber samtidig om at våre 
anbefalinger og presiseringer i bestemmelsene blir innarbeidet i bestemmelsene.

Jordvern

Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka resulterer i at ca 44 daa med dyrka mark blir 
omdisponert til byggeområde for boliger. Dette er arealer som ikke er avklart i overordna 
plan, hvor dyrka mark som er vurdert som C-areal i jordpolitisk vurdering (JAV) for 
Ringerike, er innlemmet i det framtidige boligområdet.

I oversendelsen vektlegger kommunen at det er blitt opparbeidet større arealer til 
dyrkningsareal i perioden etter at planen lå ute til høring enn hva planen legger opp til av 
omdisponering. Videre er det viktig for kommunen å tilrettelegge for sentrumsnære 
boligarealer. Som en del av store samferdselsinvesteringer i regionen, med ny E-16 og 
Ringeriksbanen, vil det være nødvendig å tilrettelegge for økt bosetting. Det er også store 
infrastrukturkostnader knyttet til bygging av ny bru til Hønefoss som skal binde dette området 
sammen med byen. Flere boligtomter vil sikre bedre økonomi.

Ringerike kommune har bedt Fylkesmannen om å vurdere innsigelsen på nytt i lys av disse 
opplysningene.

Fylkesmannen ser behovet for å planlegge for økt bosetting i kommunen som følge av 
forventet vekst i regionen med store samferdselsinvesteringer. Ny Ringeriksbane og E-16 er 
under planlegging og vil etter all sannsynlighet føre til økt bosetting og press på arealene. Slik 
Fylkesmannen vurderer saken er det derfor viktigere enn noen gang å ha en restriktiv 
holdning til omdisponering av den dyrka marka i Ringerike. Vi viser til Meld. St. 9 (2011-
2012) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords, hvor et av de viktigste politiske 
budskapene er at den norske matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten. 
Nedbygging av viktige arealer til matproduksjon ved Krakstad er slik sett i strid med 
nasjonale føringer for jordvernpolitikken.

Gjeldende kommuneplan for Ringerike er fra 2007. For en kommune i vekst er det viktig å 
rullere kommuneplanen jevnlig. Det er derfor positivt at kommunen har startet opp rullering 
av arealdelen som forventes vedtatt i 2016. Som en del av dette arbeidet er det viktig at 
kommunen legger til rette for den forventede veksten ved å se på hele arealdisponeringen i 
kommunen, spesielt for Hønefoss-området hvor hovedvekten av befolkningsveksten skal
styres mot, jf. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. Res. av 26. september 2014. Fortetting og høy arealutnyttelse i 
sentrumsområdene bør være en arealstrategi for å møte den forventede befolkningsveksten, vi 
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viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved 
kongelig resolusjon 12. juni 2015.

Fylkesmannen mener det er viktig at de langsiktige linjene og strategiene for 
arealdisponeringen i kommunen blir bestemt i overordna plan gjennom kommuneplanens 
arealdel. Dette arbeidet er i gang i kommunen og forventes vedtatt innen utgangen av neste år. 
Som en del av dette arbeidet vil dagens kapasitet og behov for nye arealer bli vurdert.

Fylkesmannen opprettholder derfor innsigelsen til å omdisponere 44 daa med dyrka mark i 
kommunedelplan for Krakstadmarka. Vi ber om at arealet tas ut av planen, eventuelt 
endres til landbruksformål for å sikre en framtidig matproduksjon på arealene. Vi viser til 
nasjonale føringer om ivaretakelse av viktige landbruksarealer for matproduksjon.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
Avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Krakstadmarka - Ringerike kommune - kommunedelplan – Vegvesenet 

trekker sin innsigelse. 

Det vises til Kommunens brev datert 29.02.2016 til Fylkesmannen som er videresendt til oss. 

Vegvesenet bekrefter at vi trekker vår innsigelse såfremt det legges inn i planbestemmelsen 

rekkefølgebestemmelse om at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for områdene AOF_F_2, 

AB_F_2, AB_F_3a-c og AB_F_4 før bygging av ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen er 

igangsatt. Vi har fortsatt planfaglige råd som vi anbefaler Kommunen å innarbeide i planen. 

Vi har ikke ytterligere merknader til kommunal egengodkjenning.   

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for Plan og Forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Hans Jan Håkonsen    

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup 

   seksjonsleder 

 

    

 

 

  

 

  

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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Arkivsaksnr.: 15/5654-13   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa  

- 1. gangsbehandling av endra plan  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa 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. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09, 

ved vedtak av 0605_422 Grenda i Åsa.  

  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn 
Det foreslås endring av gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere 

tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da det 

er andre renseløsninger som skal benyttes. Ny planID blir 0605_422 detaljregulering for Grenda 

i Åsa. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt 

på oppstartshøring i perioden 19.04.16 – 23.05.16.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 



Området er ubebygd med unntak av adkomst- og internvei som er bygget utafor 

veiformålsfeltet i gjeldende reguleringsplan. Det ligger noen boliger nordvest for 

planområdet, som ellers er omkransa av skog og jordbruksareal.    

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/John Håvard Lien.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av 

plankart, reguleringsbestemmelser og redegjørelse for foreslått endringer. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Gården vår Norge DA er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09. 

Planformålene er de samme som foreslås for endra plan 422 Grenda i Åsa. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gbnr 18/86, 93, 94, 95, og 96. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 19.04.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.04.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom ikke inn uttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig 

boligbebyggelse.  

 

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 jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener det er positivt at planen oppdateres så tomter og veier er bedre tilpassa 

terrenget. Det er også positivt at felt for jordrenseanlegg tas ut da det er godkjent andre 

renseløsninger for området.  

 

Infrastruktur 

Området er ikke tilknytta kommunalt avløpssystem.  



 

Lekeplasser 

Lekeplassarealet blir noe mindre i endringsforslaget, men det er fortsatt tilstrekkelig i 

forhold til antall boenheter som tillates på området.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til forsalget til endring av reguleringsplanen ettersom det nye 

forslaget er bedre tilpassa terrenget på området.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, datert 02.06. 2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 01.06.2016 

4. Redegjørelse for foreslåtte endringer 

5. Oppstartsvarsling 

6. Gjeldende reguleringsplan 325 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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§ 1. PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 

 

Planen skal legge til rette for boligbygging med tilhørende infrastruktur. 

 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 01.06.2016. Plankart er 

utarbeidet av DBC Arkitektur. 

 

Planen erstatter Reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, vedtatt Ringerike kommunestyre den 

23.04.2009. 

 

 

§ 2. REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jf. Plan- og bygningsloven § 12-5: 

2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr.1) 

› Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse  for boligfelt BFS1, BFS2 og BFS3 

› Andre typer bebyggelse og anlegg f_BAB – felles for BFS1, BFS2 og BFS3 

› Lekeplass f_BLK - felles lekeplass for BFS1, BFS2 og BFS3 

 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

› Veg f_SKV - felles atkomstveg for BFS1, BFS2 og BFS3 

› Parkeringsplasser f_SPP - felles parkering for BFS1, BFS2 og BFS3) 

 

2.3 Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3) 

› Friområde f_GF1, f_GF2 og f_GF3 - felles grøntområde for BFS1, BFS2 og BFS3 

 

 

§ 3. FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Fellesområder 

Alle fellesområdene (f_BAB, f_BLK, f_SKV, f_SPP, F-GF1, f_GF2 og f_GF3) er felles for 

alle boligeiendommene innen planområdet (tomt 1-12), og skal eies med like andeler. 

 

§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 nr.1) 

4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

4.1.1 Reguleringsformål (PBL § 12-7, punkt 2) 

Områdene skal nyttes til byggeformål for frittliggende boliger, med tilhørende uthus/garasje.  

 

Innenfor utnyttelsesgrad tillates oppført sekundærbolig som et anneks.  

 

Tomtene kan ikke deles. 
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4.1.2 Utforming - estetiske forhold (PBL § 12-7, punkt 1) 

Bygningene er tenkt som elementer i naturen, hvor de store naturtomtenes karakter skal ivaretas. 

Bebyggelse skal ha god form og materialbruk, dvs naturmaterialer som tre, stein, tegl og 

naturfarger (jordfarger). Bygningene skal ha saltak og / eller pulttak med takvinkel minimum 30 

grader – maksimum 40 grader. Takene skal tekkes med torv, skifer, tre eller tegltakstein i dempede 

farger. Det tillates solfangere samt glass til passiv eller aktiv utnyttelse av solenergi.  

 

Eksisterende vegetasjon og terrengformasjoner skal bevares i størst mulig grad. Planering av 

terrenget tillates kun for biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks størrelse 

20m².    

4.1.3 Høyde og utnyttelse (PBL § 12-7, punkt 1, 5 og 7) 

Maks utnyttingsgrad for boligområdet er BYA=400m², hvor sekundærbolig, biloppstillingsplasser, 

garasje og evt uthus skal medregnes i BYA. Garasjens størrelse skal ikke overstige en BYA på 

50m². Garasje kan oppføres som frittliggende bygg eller i sammenheng med bolighus. Garasje kan 

oppføres inntil 1m fra nabogrense. I tillegg kan det på hver tomt bygges en ekstra frittliggende 

boligenhet, sekundærbolig. 

 

I byggeområdet kan maksimal byggehøyde for gesims være 5m og for møne 8m over 

gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates takark på inntil 30% av boligens lengde med høyere 

gesimshøyde. For bygninger med pulttak kan øverste gesims ha mønehøyde. 

 

For garasje er maksimal byggehøyde 3,5m for gesims og 5,0m for møne.  

 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal forskrift. 

4.1.4 Inngjerding (PBL § 12-7, punkt 2) 

Området skal i ytterkant av boligformål inngjerdes mot beitedyr. Vedlikeholdet skal overtas av 

grunneierne i planområdet. 

Annen inngjerding/avgrensning mellom eiendommene skal være enten hekk/vegetasjon med maks 

høyde 1,2m eller tørrsteinsmurer med maks høyde på 0,7m.  

4.1.5 Radon (PBL § 12-7, punkt 4) 

Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å hindre inntrengning av radongass i samtlige 

boliger, såfremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen 

som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.  

 

4.2 Andre typer bebyggelse og anlegg 

Området for andre typer bebyggelse og anlegg f_BAB skal nyttes til tekniske installasjoner som 

trafo, pumpestasjon, renseanlegg mv.  

 

Området f_BAB skal være fellesareal for eiendommene innen felt BFS1, BFS2 og BFS3. 
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4.3 Lekeplass 

Området for lekeplass f_BLK skal nyttes til felles lek og ballspill for barn.  

 

Det tillates etablert felles renseanlegg for avløp. Et eventuelt jordrenseanlegg her må utformes slik at 

hensyn til lukt og avrenning med mer blir ivaretatt og områdets attraktivitet som lekeområde ikke blir 

redusert. 

 

Område f_BLK skal være felles lekeareal for eiendommene innen felt BFS1, BFS2 og BFS3. 

 

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 nr.2) 

5.1 Veg (PBL § 12-7, punkt 1, 4 og 14) 

Veg f_SKV skal være felles atkomstveg for eiendommene innen felt BFS1, BFS2 og BFS3.  

 

Vegbredde er 3,5m. Regulert veg inkluderer kant og grøft og er 6m. 

 

Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 

 

Ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomstveg påhviler eiendommene innen planområdet.  

5.2 Parkeringsplasser 

Område for parkeringsplasser f_SPP skal være felles parkering for eiendommene innen felt BFS1, 

BFS2 og BFS3. 

 

Området f_SPP skal være felles parkeringsplass for inntil 7 biler. 

 

Ansvar for drift og vedlikehold av felles parkeringsplass påhviler eiendommene innen planområdet. 

 

§ 6. GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5 nr.3) 

6.1 Friområde (PBL § 12-7, punkt 1 og 14) 

Område f_GF1 er et felles grøntområde og utsiktsplass for eiendommene innen planområdet. 

 

Område f_GF2 og f_GF3 er felles grøntområder for eiendommene innen planområdet. 

 

§ 7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, nr.10) 

7.1 Borebrønn.  

Utenfor regulert område, nord for boligområdet, skal det opparbeides borebrønn med godkjent 

drikkevann. Denne skal ferdigstilles før brukstillatelse gis.  

 

7.2 Småbråtenveien.  

Småbråtenveien, som på plankartet for reguleringsplan nr 245-02 "Småbråten-Johnsrud" har 

benevnelsen FA2, skal utbedres som angitt på innsendte vegprofiler datert 30.01.96 før 

brukstillatelse gis. 
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7.3 Lekeplass.  

Området for felles lekeplass skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse på boliger i 

området 

 

7.4 Brannvann.  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 

7.5 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer.  

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske anlegg mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene.  

 

7.6 Veg, vann og avløp.  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før veg-, vann- og avløpsanlegg er i 

samsvar med utbyggingsavtale.  
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OPPDRAGSNR A049416

SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING
REGULERINGSPLAN FOR GRENDA I ÅSA – PLAN 325
SMÅBRÅTAVEIEN – GNR 18 BNR 86

Det søkeshervedommindrevesentligreguleringsendringi reguleringsplan325
for Grendai Åsa, sistvedtatt23.04.2009.

Følgendeforhold foreslåsendreti gjeldendeplan:
1. FellesavkjørselFA endrespåto stederinnenplanområdet.

a) Endringi nedredelav boligfelt - FelleslekeplassFL / FellesparkeringFP
/ AnnetfellesarealAF / Boligtomt11 i B1 justerespgaendretveiføring.
b) Endringi øvredelav boligfelt - Boligtomt 3 og4 i B2 og
FellesgrøntanleggFG2justerespgaendretveiføring.

2. Ny boligtomt 12 i B1 – basertpådelingavboligtomt8 og justeringav
tomtegrenserfor tomt 6 og7.
3. Fjerningav regulertlandbruksområdeL1 ogSpesialområdefor
jordrenseanleggS1.
4. Ny plan- og bygningslov fordrernyeformålstyper– plantegningjusteresi tråd
medgjeldendelovverk.

Figur 1 Oversiktoverendringeri eksisterendeplan.

5. Revidertarealoppgave– redusert arealfor plan.

NO 979 364 857 MVA

Ringerikekommune
Pb123Sentrum
3502HØNEFOSS

postmottak@ringerike.kommune.no

1a

1b

2

3

4
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1a)Søknadomendringav veiføringfor nedredelav atkomstvei
Underdagensbestemmelser §3.1pkt 3 Utforminger følgendeangitti siste
avsnitt:

"Eksisterendevegetasjonog terrengformasjonerskalbevaresi størstmulig grad.
Planeringav terrengettillates kunfor biloppstillingsplasser,bygningerog
terrassearealermedmaksstørrelse20 m²."

Veilinje i foreliggereguleringsplanerstedvisangittpåstedersomville skapt
storeterrenginngrepmedbla. fjerning/delingavstedligefjellformasjoner.Forslag
til ny veilinje ivaretarovennevntebestemmelsepåenbedremåte.

Bilde 1a. Høydedragmedskogkledtfjellknausi regulertatkomstveitil boligfelt.
Atkomstveiforeslåslagt nordfor detteskogkledtehøydedrag.

Tiltakshaveroppfatterat denregulerteveitraseeneret resultatav «skrivebords-
planlegging»,dårligkartgrunnlag(tidligereskogbevokstområde)oget ønskeom
kortestmulig forbindelsefra eksisterendevei til byggefeltet.Det vistesegetter
hvertatdenregulertetraseville medført enstordominerendefylling, oget stygt
inngrepi enskogkledtåkerholmesomharåpenbarevernekvaliteter.I
landbrukssammenhengermanpålagtå unngåat slikekvaliteterskades/ fjernes.
Ny trasefor atkomsttil boligfelt foreslåsvalgt for å ivaretardissehensyn.

Felleslekeareal(FL) i gjeldendeplanerangittmedetarealpå2315m².Dette
arealforeslåsnedjustert til 1615m² i ny plan.I kommuneplanenfor Ringerikeer
deti §1.1.3Lekearealangittat deti boligområderskalsettesavminimum25 m² /
bolig til lekeplasser.Basertpåenforutsetningom12 tomtervil ny lekeplass
representereet arealpå1615m² / 12 tomter,hvilket tilsvarer134m² / tomt.Hvis
manantarat detetableresto boenheterpertomt i områdetvil tilgjengelig
lekeplassarealvære67m² / boenhet.Det forutsettesat dettearealer tilstrekkelig
lekearealfor dennetype boligfelt somliggernærskogen.Beboerehargode
mulighetertil aktiviteterfor barnogvoksnei nærliggendeutmark.
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Areal for annetfellesareal(AF), bl.a. tekniskeanleggfor minirenseanleggerøkt
fra 210m² til 1335m².Delerav dettearealkanvedbehovregulerestil lekeareal.
Fordelenmedforeliggendeforslagerat lekeplasssamlespånordsidenav
atkomstveien.Da trengermanikke krysseveien,somvedeneventuelltodeling
av lekearealet.

1b) Søknadomendringav veiføringfor øvredel avatkomstvei
Tilsvarendesomfor punkt1a)henvisesdettil dagensbestemmelser§3.1pkt3
Utforminger følgendeangitt i sisteavsnitt:

"Eksisterendevegetasjonog terrengformasjonerskalbevaresi størstmulig grad.
Planeringav terrengettillates kunfor biloppstillingsplasser,bygningerog
terrassearealermedmaksstørrelse20 m²."

Med henvisningtil ovennevntebestemmelseomsøkesdethervedjustertveiføring
for å bevarefjellknausøstfor tomtene3 og4.

Bilde 1b. Fjellknausøstfor tomt3 og4. Vei foreslåsplassertnoelengervest
(påbekostningav tomt 3 og4) for å bevarefjellknaus.

2. Søknadomny tomt 12 – veddelingav tomt8 og justeringav tomt 6 og7
Dårlig kartgrunnlaget(tidligereskogbevokstområde)ersannsynligårsaktil at en
stortomt (tomt8) fikk enbeliggenhetsomviser segå værepåto forskjellige
høydenivå.Bolighusville måtteplasserespådet enehøydenivå, mensen
garasje/anneksville kunneplasserespået annetnivåutenmulig forbindelse
mellomdissepåtomten- dvsdetvil uansettmåtteopparbeidesto uavhengige
adkomstertil sammetomt.

Forslagtil løsningerå justeregrensenetil nabotomtenenoe,slik at opprinnelig
tomt8 kanbli til to fine tomter pådeto nevntenivå.Det betyrentomtmerenni
foreliggendereguleringsplan. Dennyetomt12 harenstørrelsepålinje medde
andretomteri boligfeltet.Det er forholdsvisstoretomteri området– tomtearealer
framkommerpåplanen.

Fjellknaus
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3. Søknadomfjerningav landbruksområdeogspesialområdefor jordrenseanlegg
Foreliggendereguleringsplandannergrunnlagfor utskilt parsellfor gnr/bnr
18/86.Vedrevideringav planerdetbehovfor tomtejustering.

Figur 3.1 Tomteparsellfor gnr/bnr18/86.

Det foreslåsat landbruksområdeogspesialområdefor jordrenseanleggøsti
områdetutgår.Dissearealerer ikke utskilt ogeiesavnaboi området(gnr/bnr
18/8).

Det ergitt utslippstillatelsetil minirenseanleggsørvesti området, ogdetanses
derforikke å værebehovfor jordrenseanlegg.

4. Justeringav reguleringsplanog-bestemmelser
Planogbygningslovener revidertsidenforrige reguleringogdeterderforutført
vissejusteringeri formati revidertreguleringsplanmedbestemmelser, tilpasset
dagensregler.

Reguleringsbestemmelsene§2 Reguleringsformåler justert ogdenye
formålskategorierbenytteti forslagtil ny planer anført i denyebestemmelser.

Reguleringsbestemmelsenei §6Fellesområderer omarbeidet ogdenye
betegnelserangitt.

Vedlagtligger forslagtil ny reguleringsplanmedreguleringsbestemmelser.

18/86
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5. Revidert arealoppgave 
Nedenfor er det presentert en oppstilling over de opprinnelige og de nye 
arealoppgaver for planene. 
 
Følgende arealoppgaver over de ulike formål foreligger:   
 
Gjeldende reguleringsplan: 
FORMÅL: Antall: Areal: 
710 Felles avkjørsel  1,00 4063,95 
730 Felles parkeringsplass  1,00 92,77 
790 Annet fellesareal  1,00 209,97 
750 Felles lekeareal  1,00 2314,37 
780 Felles grøntareal  2,00 1558,42 
111 Frittliggende småhusbebyggelse  3,00 19947,34 
210 Jord- og skogbruk  1,00 1834,76 
620 Anlegg i grunnen  1,00 4216,30 
Totalt: 11,00 34237,89 
 
Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring: 
FORMÅL: Antall: Areal: 
2010 veg  1,00 4698,07 
2082 parkeringsplasser  1,00 135,26 
1500 andre typer bebyggelse og anlegg  1,00 1334,94 
1610 lekeplass  1,00 1614,47 
3040 friområde  2,00 2028,10 
1111 boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse  3,00 18995,01 
Totalt: 9,00 28805,84 
 
Foreliggende søknad innebærer en betydelig reduksjon av planområdet fra 
34.237,89 m² til 28.805,84 m².   
 
6. Definering av sakstype og rutine for nabovarsling 
Kommunen har tidligere opplyst at denne type revisjoner genererer standard 
planprosess.  

Naboer er per i dag ikke varslet om omsøkte reguleringsendring. Basert på denne 
søknad anmodes det herved om naboliste fra Ringerike kommune for varsling av 
naboer. 

Hønefoss, 25.02.2016 

Jon Håvard Lien 
Sivilingeniør  
 
Vedlegg:  
- Forslag til revidert reguleringsplan, datert 26.10.2015. 
- Forslag til reviderte bestemmelser, datert 18.02.2016 
- Reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009. 
- Reguleringsbestemmelser Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009. 
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Arkivsaksnr.: 15/8030-17   Arkiv: PLN 87-04  

 

0605_412 detaljregulering for Hallingby øst  

-2. gangs behandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst vedtas. 
 

2. Reguleringsplan 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99) 

og Hallingby Vatningen (vedtatt 10.07.74) oppheves ved vedtak av reguleringsplan 412 

Hallingby øst. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 412 Hallingby øst innebærer endring av de gjeldende reguleringsplanene 87 

Hallingby, 87-03 Dølerud og 87-04 Hallingby Vatningen.  

 

Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål samt en økning av 

utnyttelsesgraden for fire boligtomter nord i planområdet. En omregulering fra friområde til 

boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Etter en 

helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på gjenværende friområde 

mener Rådmannen at det er riktig i denne saken.  

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

etablert boligområde.  

 

Rådmannen foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra 

industri til boligformål. 

 



Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 

boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 

Innledning 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til boligformål 

i Høgåsveien, samt økt utnyttelsesgrad for eksisterende boligtomter i Åsliveien. Hensikten er å 

bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert boligområde. Rådmannen 

foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra industri til 

boligformål. Kommunen har ikke planer om å bygge boliger på området i dag.  

 

Oppsummert foreslås det altså endringer for følgende tre områder:  

 Ved Høgåsveien endres et mindre areal av eiendom gnr. 273/7 vestre del, fra friområde 

til boligformål.  

 I Åsliveien vil det åpnes for økt utnyttelsesgrad fra 15 til 30 % BYA, dette gjelder 

eiendommene gnr. 274/328, 330,334 og 335.  

 Endret formål for deler av kommunens eiendom gnr. 274/167 fra industri til bolig.  

 

Planforslaget er en endring av eksisterende plan 87 Hallingby, og inkluderer de to 

reguleringsplanene 87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby Vatningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

 Plankart, datert 01.06.16 

 Reguleringsbestemmelser revidert 01.06.16 

 Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 87 Hallingby, vedtatt 10.07.74 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

frittliggende boligområde og industri. 

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene at ingen boliger skal ha støyverdier som 

overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 Område med feltnavn BKS5 i ny plan, skal det før igangsettingstillatelse stilles krav 

om støykartlegging med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres 

et behov for dette. 



 For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 

6 m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for 

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til friområde, boligformål og 

erverv. Planforslaget er i strid med overordnet plan for alle områder unntatt i Åsliveien.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet i kommunen skal være variert. 

Dette planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter til å etablere eget hjem.  

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert under. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.05.16 

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Det påpekes videre at boliger som er plassert ved Høgåsveien vil ligge med relativt 

kort avstand fra bekkeløp, Dølerudbekken. Fylkesmannen forutsetter at området ikke 

er flomutsatt, samt at bru blir etablert, ikke kulvert. 

4. Kommunens eiendom gnr.274/167 med formålsendring fra industri til bolig, vil være 

støyutsatt. Det påpekes at tilrettelegging for støyfølsom bruksformål må forholde seg 

til retningslinjene for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Fylkesmannen mener det 

er uheldig at området ikke er utredet for støy, slik at eventuelle tiltak kan innarbeides 

i reguleringsplanen. 

5. Fylkesmannen mener at det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at alle boliger 

skal ha støyverdier som ikke overstiger 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

E16. Tiltak for å oppnå dette må gjennomføres og dokumenteres før det blir gitt 

brukstillatelse.  

 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

 Det er ikke planer om bekkelukking/kulvert. Arbeid rundt bekken skal bestå i 

rydding av skog/kratt. Kryssing vil bli etablert som bru. 



 Krav om tilfredsstillende støytiltak skal innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelsene 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

4. For område BKS5, som ved endring i plan tildeles nytt formål fra industri til bolig, 

vil det stilles krav i bestemmelsene om støyutredning før igangsettingstillatelse kan 

gis for området. 

5. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Hallingby vel, 01.05.16 

1. Det bemerkes at en del innbyggere på Hallingby er skeptiske til etablering av boliger 

for vanskeligstilte. 

2. Høgåsveien:  

Det forutsettes at området legges til rette slik at trygg sti for barn opprettholdes, bro 

over bekk må sannsynligvis flyttes og utbedres, det må ryddes i kratt og skog. Det 

bemerkes også at det hadde vært hensiktsmessig med fast dekke i større deler av 

Høgåsveien, for å unngå for mye støv. Oppgradering av lysarmaturer i Høgåsveien 

ville skapt tryggere ferdsel langs veien. 

3. Åsliveien:  
Naboene er skeptiske til fortetting, og det forutsettes at bebyggelsen blir over kun én etasje. 

Det er skepsis til å etablere flere boliger for vanskeligstilte i samme området, siden det er 

flere boliger for vanskeligstilte fra før. Det forutsettes også at boligene blir tilpasset 

hverandre, og at det etableres pen beplantning, og at det ser ryddig og pent ut. Det ønskes 

også lysarmaturer fra krysset Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusplassen/lekeplassen i sør, 

frem til møtende belysning. 

4. Det er ingen kommentarer til varsel om omdisponering fra industri til boligformål på 

kommunens areal i nord. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Tiltakshavers er innforstått med at innbyggere er skeptiske til dette. Det er imidlertid 

store behov for etablering av slike boliger i området/kommunen. 

2. Høgåsveien:  

Sti skal opprettholdes, og vegetasjon skal ryddes, samt at bro skal utbedres. 

Angående fast dekke langs Høgåsveien, samt lysarmaturer, kan ikke tiltakshaver ta 

stilling til. 

3. Åsliveien:  

Angående kommentar om skepsis til fortetting vil maksimal mønehøyde være i tråd 

med gjeldende plan. Maksimal høyde angitt i bestemmelser er en videreføring av 

begrensninger i gjeldende plan. Boligene vil tilpasses hverandre i formspråk, og 

tiltaket vil ha en ryddig utforming.  

4. Info ok 

 

 

Rådmannens kommentar:  

Vedrørende fortetting og utforming av bebyggelse i Åsliveien vil det stilles krav om at nye 

bygg skal tilpasses omkringliggende boliger mht. form og uttrykk. Mønehøyde og takvinkel 

vil fastsettes i bestemmelsene.  



Vedrørende ønskede utbedringer på kommunalt vei og lysanlegg i Høgåsveien samt 

Kirkemoveien/Åsliveien er Ringerike kommunes tekniske forvaltning orientert om behov 

for oppgradering; Høringsuttalelsen vedrørende manglene er oversendt for videre 

oppfølging.  

Innspillene anses for øvrig å være tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

Helge og Erik Kihle, 14.03.16 

Kihle er sterkt i mot omregulering av «Kro 68». Kihle mener dette er et sterkt hinder for 

utvidelse av virksomhet på eiendommen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen mener det er hensiktsmessig å omregulere fra industri til bolig da det nå er etablert 

et nytt felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det 

totale arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere. Rådmannen har også sett på 

adkomstforholdene til feltet, og ser at det ikke er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst 

direkte fra E16. Dermed vil adkomst forbli gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite 

ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. Det er også utfordringer 

knytta til høyden på undergangen under E16 sør for planområdet. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Statens vegvesen, 03.05.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Innsigelser 
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

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 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noen 

sosiale tjenester spesielt knytta til omsorgsboligene. 

 



Tidligere behandlinger og vedtak 
 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene  

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, sentralt 

i et etablert boligområde på Hallingby. Rådmannen mener det er positivt at boligene planlegges i 

allerede etablerte boligområde med gangavstand til alle funksjoner på Hallingby, samt 

bussforbindelse til Hønefoss.  

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold  

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i boligstrøk. 

I dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre omregulering. 

Dette fordi det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal igjen etter omregulering i Høgåsveien. 

Det er også avklart med dagens hovedbrukergruppe i Hallingby barnehage, samt at det ikke er 

kommet inn innspill på at omregulering og bygging i det foreslåtte området har negativ virkning 

på dagens bruk.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for området 

istandsettes som en del av byggeprosessen.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6. 

 

Omregulering fra industri til boligformål  

Rådmannen foreslår at arealet kommunen eier nord i planområdet skal omreguleres fra industri 

til konsentrert boligbebyggelse. Rådmannen mener dette er hensiktsmessig da det er etablert nytt 

felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale 

arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere dersom dette feltet omreguleres til 

boligformål. Rådmannen har også sett på adkomstforholdene til feltet, og ser at det er lite trolig 

at det er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst direkte fra E16. Dermed vil adkomst bli 

gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå 

gjennom dette området. Det er også utfordringer knytta til høyden på undergangen under E16 

sør for planområdet.  

 

Infrastruktur  

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Kapasiteten i renseanlegget på Hallingby 

har vært sprengt, men etter oppgradering av eksisterende anlegg er det noe bedre kapasitet. På 

sikt skal anlegget tilknyttes Monserud.  

 

De foreslåtte utbyggingsområdene har adkomst fra kommunal vei. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse  

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

konsekvenser skal likevel utredes og belyses. Rådmannen anser utredningene og analysene for å 

være tilstrekkelige. Det er krav om utredning av grunnforhold og grunnvannsforhold i 

forbindelse med byggesaken.  

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 



 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart. 

2. Plankart, merket 2. gangs behandling, datert 01.06.16 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2. gangs behandling, revidert 01.06.16 

4. Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hallingby vel 

- Helge og Erik Kihle 

- Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

8. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_412 detaljregulering for  

Hallingby øst 
 
Utarbeidet av Halvorsen og Reine 26.01.16 
Sist revidert 01.06.16 RK 

 
1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.03.16, sak 30/16 
Høring og offentlig ettersyn 09.03.16 – 02.05.16. 
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
2. gangs behandling i formannskapet DATO, sak SAKNR 
Vedtak i kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 § 1.0 pkt. 7 Støy 01.06.16 M.S.S 

02 § 1.1 pkt. 3 Byggehøyder 01.06.16 M.S.S 

03 § 4.0 pkt. 5 Støy 01.06.16 M.S.S 

 
Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
  
Bebyggelse og anlegg      Feltnavn:  
     Bolig/tjenesteyting     BKS1-5 
     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-22 

Lekeplass       f_BLK1-2  
 

Samferdelsanleg og teknisk infrastruktur      
     Kjørevei       o_SKV1-4, f_SKV5-6 
     Gangvei/gangareal/gågate     o_SGG1-9 

 
Grønnstruktur 
 Turdrag       GTD 
 Friområde       f_GF1, o_GF2-5 
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§ 0. Fellesbestemmelser 
 
1. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Avfallshåndtering og biloppstillingsplasser 
på terreng tillates etablert utenfor byggegrenser. Byggegrenser er vist på plankartet.  
 
2. Avkjørsler (jf. Pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Avkjørsler er vist med pil på plankartet. Plasseringen av piler er veiledende, men antall og fra 
hvilken vei er bindende. 
 
3. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
Parkering skal følge gjeldende bestemmelser i parkeringsforskrift eller kommuneplanens 
bestemmelser.  
 
4. Sikring mot avrenning 
Sikring mot avrenning fra anleggsområder til jordbruksarealer skal sikres i 
byggeperiode/anleggsperiode. 
 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.0 Fellesbestemmelser 
1. Utnyttingsgrad 
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet. Garasjer 
medregnes i % BYA. 
  
Det tillates maksimum to etasjer i hele planområdet. 
 
2. Utforming(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset 
omkringliggende boliger i form, utrykk og materialbehandling. Takform skal være saltak. Det 
skal påses at bygninger gruppevis har lik takvinkel. 
 
3. Murer og gjerder 
Det tillates ikke støttemurer over 1,5 meter innenfor planområdet. Grunnmurer/sokler over 80 
cm skal utformes og behandles så de ikke virker skjemmede. Gjerder kan settes opp dersom 
kommunen finner særlig grunner til dette. Materialer og utforming skal godkjennes av 
kommunen.  
 
4. Vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. 
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5. Garasjer 
Eneboliger skal så langt det er mulig ha garasje bygget sammen med boligen.  
 
6. Tekniske installasjoner 
Tekniske installasjoner skal så langt det er mulig inkluderes/innlemmes i bygningskroppen. 
 
7. Støy   
For ny bebyggelse skal støyverdier ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt 
fasade mot E16. Tiltak for å oppnå tilfredstillende støyverdier må være gjennomført og 
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
§ 1.1 Frittliggende småhusbebyggelse 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
BFS1-22 skal nyttes til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse. 
 

2. Vegetasjon 
I felt BFS21 skal det etableres skjermende vegetasjon om friområdet. 
 
3. Byggehøyde og takvinkel  
For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 6 m over 
gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 
 

§ 1.2 Konsentrert småhusbebyggelse  
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Områdene BKS1-5 på reguleringsplanen skal nyttes til konsentrert småhusbebyggelse. 
 
2. Boligtyper (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1-2) 
Området skal hovedsakelig bebygges med rekkehus og eneboliger.   
 
3. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
Parkering skal samles i fellesanlegg. 
 
§ 1.4. Lekeplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Områdene f_BLK1-2 skal nyttes til felles lekeplass.  
  

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1, 14) 
Områdene o_SKV1-4 og f_SKV5-6 skal nyttes til offentlig og felles vei.  
Områdene o_SGG1-9 skal nyttes til gangvei/gangareal/gågate. 
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2. Tekniske planer (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til 
utbyggingsavtale som inngås med kommunen.   
 
3. Vegers stigningsforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Veg skal ha stigning på maksimalt 10 %. 
 
4. Utførelse av terrengbehandling (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 

 
§ 3. Grønnstruktur 
1. Formål(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
f_GTD skal nyttes til turdrag.  
f_GF1 og o_GF2-5 skal nyttes til offentlige friområder.  

 
§ 4. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. Utomhusplan skal 
vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet. Utomhusplanen skal vise eksisterende og 
nytt terreng, overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes. 
Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal 
godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis. 
 
2. Bro (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes før det gis 
igangsettingstillatelse til område BFS21. 
 
3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis brukstillatelse for bygg på BFS21 skal eksisterende stier/gangforbindelser 
igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21 og bekken. 
 
4. Grunnforhold(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21-22, skal det dokumenteres at 
grunnforhold, inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige tiltak er 
innarbeidet. 
 
5. Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om 
støykartlegging av området.   
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Planbeskrivelse 
412 Hallingby øst, endring av reguleringsplan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tiltakshaver: Ringerike Boligstiftelse AS 
Konsulent for utarbeiding av planforslag: Halvorsen og Reine AS 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

PLANBESKRIVELSE 
0605-412  

detaljregulering for  
Hallingby øst (endring av vedtatt plan) 

 
Utarbeidet av Halvorsen & Reine, 02.02.16 
Revidert RK 01.06.16 
  

1. Sammendrag 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  
jf. pbl § 4-2, første ledd.  
 

2. Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet, innenfor plan med planID 412 Hallingby øst, på eiendom 273/7 og 
eiendommene 274/328, 274/330, 274/334 og 274/335.  

 
Ved endring av plan, vil også gjeldende plan oppdateres i forhold til formålsbetegnelser og 
lignende for å bli i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Eiendommer som ikke blir 
omregulert (nevnt over), vil ikke få endrede betingelser eller muligheter på sine eiendommer. 
 

2.2 Hovedintensjonen i planen 

Hovedintensjonen i planen er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å skaffe egen bolig, 
og skal etableres i rolige, etablerte boområder.  

 

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller er Ringerike Boligstiftelse AS. Halvorsen & Reine er konsulent for planarbeidet. 
Ringerike Boligstiftelse eier eiendommene.  
 

2.4 Tidligere vedtak i saken 

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og vedtatt 
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.  
 

2.6 Krav om konsekvensutredning  

Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Endringen er av en slik karakter og 
størrelse at det ikke utløser krav til konsekvensutredning. 
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner  
 

 
3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble annonsert i Ringblad 26.09.15 med frist for merknader satt til 28.10.15.  

Reguleringsplan 412 Hallingby øst ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av Hovedutvalget for 
miljø- og arealforvaltningen i møtet 07.03.16 sak 30/16. 

Figur 1 Flyfoto tomt som ønskes omregulert i Høgåsveien 

Figur 2 Flyfoto tomter som ønskes omregulert i Åsliveien 
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Det kom inn seks uttalelser, ingen innsigelser. 
 
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 
gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 
boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 
 
Det anses ikke å være behov for medvirkning utover lovpålagte høringer.    

4. Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Overordnede planer  

 
• Fylkeskommunale planer 
• Kommuneplanens arealdel  
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 
regulert til boligområde (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien). 
 

Figur 3 Gjeldende kommuneplan for Ringerike. Områdene som ønskes omregulert er markert. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan for Høgåsveien og Åsliveien er 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 
hvor områdene er regulert til henholdsvis eneboliger (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 4 Markering av områder som ønskes 
omregulert. Bildet viser gjeldende regulering 
samt tilgrensende planer.  
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4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende planer er planID 87-03 Dølerudfeltet, 87-04 Hallingby Vatningen, og planID 125 
Hallingby Syd, alle med hovedformål bolig. 87-03 og 87-04 har likelydende bestemmelser 
som planID 87 Hallingby, mens område 125 har egne bestemmelser. 

 
4.4 Temaplaner (Bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
 
Energi- og klimaplan for Ringerike 
Formålet med planen er å løfte det kommunale energi- og klimaarbeidet opp på et strategisk 
nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av fremtidige løsninger. 
Målet med planen er å sette energi- og klimaspørsmål på den lokale dagsorden og introdusere 
en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.  
 
Fortetting i eksisterende boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov utbygging 
infrastruktur som følge av tiltaket. Boligområdet ligger også i nærheten av større transportårer, 
og man kan enkelt komme seg til Hønefoss og toget, man har tilgang på mer miljøvennlige 
transportmetoder. Det vil legges til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til 
rette for sykkelbruk ved kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer som følger av TEK10 i 
forhold til klimavennlig prosjektering. 
 
 
 
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 
  Statlige planretningslinjer for en samordnet areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 
bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god 
steds- og byutvikling. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989 
Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene 
bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der 
barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2012 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og 
annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn 
av kommunale, regionale myndigheter og berørte etater ved arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 
planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 
grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.  

 
b. Nasjonal transportplan 2014- 2023 (se www.ntp.dep.no) 

Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å 
prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i distriktene.   
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c. Stortingsmelding nr. 29 

Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først 
og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg bedre i 
hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.  
 

d. Universell utforming (se www.universell-utforming.miljo.no)  
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 
planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 
grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 
Områdene som ønskes omregulert ligger i Åsliveien og Høgåsveien, begge lokasjoner sentralt i 
Hallingby.  
 
Åsliveien 
Det aktuelle feltet ligger ved kryss mellom Kirkemoveien og Åsliveien. Området er godt 
tilknyttet veinettet, det er enkel tilkomst til området. 
 
 

Figur 5 Illustrasjon beliggenhet Åsliveien 
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Høgåsveien 
Ligger i et område som i dag er et regulert friområde. Området er like sør for boligområde 
Dølerudfeltet, og vei Høgåsveien går sørvest for området. 
 

 
 
Planens avgrensning følger avgrensning for gjeldende planID 87 Hallingby, men endringen vil 
kun dreie seg om mindre areal av område avsatt som friområde (Høgåsveien) og 3 tomter 
regulert til enebolig (Åsliveien).  
 
Det er gjort endringer på opprinnelig planID 87, og deler av planen er tatt ut og det er laget nye 
planer. Dette gjelder for planID 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99), 87-04 Hallingby 
vatningen (vedtatt 04.01.00) og planID 321 Kirkemotunet (vedtatt 24.09.09). Planavgrensningen 
følger gjeldende grense for planID 87, og inkluderer dermed 87-03 og 87-04. Det er et ønske om 
å igjen samle disse tre til en ny plan- 412 Hallingby øst. 321 Kirkemotunet vil fortsatt være en 
egen plan.  
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Figur 6 Gjeldende detaljregulering, 87 Hallingby (mindre 
planer87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby vatningen 
(skal inkluderes i ny plan), tilgrensende plan 125 
Hallingby Syd.  



 10 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Begge områdene er deler av et etablert boligområde, og ligger relativt sentrumsnært. Det 
planlegges i hvert av områdene å legge til rette for boenheter for økonomisk vanskeligstilte. I 
forbindelse med dette må områdene omreguleres.  
 
Åsliveien 
Omgivelsene består av eneboliger, og ligger nærmest i umiddelbar nærhet av store 
skogsområder. Dagens reguleringsformål er eneboliger og tomtene må omreguleres til 
frittliggende småhusbebyggelse med nye utnyttingsgrader og bestemmelser som sikrer 
tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende område. Det ligger et industriområde like nordvest 
for området som ønskes omregulert, samt at det i nærheten er flere små friområder og arealer 
avsatt til lek. 
 
Høgåsveien 
Omgivelsene består av eneboliger. Det er ingen faste installasjoner i området som nå søkes 
endret, men det er noen stier over/gjennom området. Det ligger noen installasjoner for barn i 
form av lavvoer/uteplass i utkanten/nært området. Dagens reguleringsformål er friområde, og et 
mindre område på 500- 700 m2 må omreguleres til boligbebyggelse. Stien som går over 
området i dag må legges om.  
 
Som en del av begge disse revideringene, blir hele den nye planen 412 Hallingby øst revidert 
slik at formål i planen blir oppdatert i henhold til gjeldende plan- og bygningslov. 
 
5.3 Stedets karakter 
Begge områdene som ønskes omregulert ligger innenfor et eneboligområde, med trygge 
nabolagsgater og store uterom. Det er store grøntområder utenfor boligområdet, og fint 
turterreng. Området er relativt flatt og åpent. 
 
Eksisterende bebyggelse er hovedsakelig eneboliger av varierende alder. Det er også innslag av 
flermannsboliger/rekkehus. 
 
5.4 Landskap  
 
Området er flatt og åpent. Området er omgitt av åser i øst, og i vest renner Ådalselva. Det ligger 
en bekk like sør for feltet i Ådalsveien, som renner videre ned igjennom eneboligområdet til 
friområde ved Høgåsveien. Da området er åpent og det ikke er noen høydedrag som gjør seg 
særlig gjeldene i omgivelsene, har tomtene gode solforhold. Området er ganske åpent mot 
sørvest, noe som vil gi gode solforhold ettermiddag/kveldstid. 
 
Hallingby ligger solfylt til, med et typisk innenlandsklima. Relativt lite nedbør, kalde vintre. 
Det kan være en del vind i området da det er et åpent landskap. 
 
Området har et landlig preg, og er omgitt av store grøntområder. Det er et kompakt 
lokalsamfunn, dominert av småhusbebyggelse av varierende alder. Det er lite trafikk i området, 
og det fremtoningen er et rolig og landlig miljø. 
  
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. 
 
5.6 Naturverdier  
Det er ikke kjent spesielle naturverdier i området. Det er store landbruksarealer og god dyrkbar 
jord rett i nærheten av planområdet, samt store skogarealer. Utenfor planområdet, på andre 
siden av E16, er det registrert en sårbar art på rødlista: åkerrikse.  
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5.7Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk,uteområder
Områdeteromgitt av storeskogsområder.Detteerverdifullt rekreasjons- og turterreng,ogen
storkvalitet for innbyggere.ElvenBegna/Ådalselvarennerlike utenforplanområdet,samtat
deter småbekkersomrennerinnenforplanområdet,blantannetgjennomfriområdetved
Høgåsveien.

5.8Landbruk
Det er i områdetvedHøgåsveienregistrertsværtgodjordkvalitet.(miljøstatus.no)

Figur 7 Illustrasjonenvisermarkeringav jordkvaliteti Høgåsveien.Der er storedelerav området
markertrødt= sværtgodjordkvalitet.Gul prikk markererområdetvedHøgåsveien.(miljøsstatus.no)

5.9Trafikkforhold
Beggefeltenehargodatkomst,oger i nærhettil E16mot Oslo- Hønefosseller motValdres.
Det er kort ogenkelforbindelsetil Hallingbysentrumsområde.Vegsystemeteroversiktlig,og
er et typiskveinetttilpassetboligstrøk.Det erantattrelativt liten trafikkmengdei området,da
detikke er størrevirksomhetersomgenererermyetrafikk her,ogområdeneligger i etablerte
eneboligområdermedrelativt lav tetthet.

Det er ikke registrertulykkessituasjonerutovernormaleni området.

Myketrafikanter
Det eretablertkulvertunderE16,og innenforavgrensingentil planenerdetetablertfortau
langs”hovedveiene”i nabolaget.Internveiertil eneboligfelterharikke alltid fortau,menher
regnesdetmedat detholdesrelativt lav fart.
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Det går bussforbindelser langs E16, bussforbindelse 232 til Hønefoss sentrum går like utenfor 
området ved Høgåsveien, ved busstoppet ”Hallingby Syd”.  
 
5.10 Barns interesser 
Hallingby et rolig landlig område, med store områder for frilek. Det er stedvis også små 
stikkveier og snarveier internt i planområdet, som binder sammen gatenettet. Langs 
Kirkemoveien ligger en gruset ballplass, samt at det ved Høgåsveien er et større friområde som 
blant annet brukes av barn i dag. Dette området ved Høgåsveien er tiltenkt å være et 
lekeområde for tilliggende boliger. Det ligger en sti over området, som fra bruker sin side er 
ønskelig at følger stien på den andre siden av bekken mot boligområdet. Friområdet i 
Høgåsveien brukes av Hallingby barnehage. 
 

 
 
5.11 Sosial infrastruktur 
Skole og barnehage ligger plasser sentralt i sentrum av Hallingby, 300 meter fra området i 
Høgåsveien, og ca 600 meter fra området i Åsliveien.  

 
 
5.12 Universell tilgjengelighet 
 
Åsliveien 
Området er flatt, og er således mulig å tilrettelegge for universell utforming. Det er gode 
tilkomstmuligheter på alle sider av tomten.  
 
Høgåsveien 
Området er noe kupert i omgivelsene, men akkurat der tiltaket skal etableres er det relativt flatt. 
Området har også en del vegetasjon. Det er per i dag utfordrende å bevege seg i området for 
bevegelseshemmede.  
 
5.13 Teknisk infrastruktur 
 
Både vann og kloakk ligger i området, ledninger ligger gatenettet. I Høgåsveien antas det at 
kloakk må pumpes til anlegget som er tilknyttet boligene på den andre siden av bekken.  
 

Figur 8 Bro over bekk i friområdet ved Høgåsveien 
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Ingenav områdeneligger innenforkonsesjonsområdetfor fjernvarme,ogutløserikke
tilknytningsplikt.Valg av energiforsyningskalfølgebyggesaken.

5.14Grunnforhold

Åsliveien
Det er i detteområdetingenkjenterisiko for jordraseller skred.Det er ikke registrertustabile
masser.Derimotharområdetrelativthøygrunnvannstand.

Høgåsveien
I detteområdeterdetregistrertgrunnmedstortil sværtstorerosjonsrisiko.Detteharnokbåde
sammenhengmednærhettil bekk,samthelningsgradenpåterrenget.Områdeter ikke registrert
medskredfare,medunntakav arealerinnenforfriområdethelt motøst.

Figur 9 Destomørkerefargejo høyereerosjonsrisiko,aktuelleområderfor omregulering,Åsliveienog
Høgåsveien,er markertmedgul prikk.

Del av områdeti Høgåsveienermerketmedpotensiellflomskredfare- detgjelderikke for den
del av områdetsomtenkesnyttettil bolig.

5.15Støyforhold
Områdeti Åsliveiener ikke støyutsatt.Områdeti Høgåsveienliggerogsåutenforstøysonefra
E16,selvomplanfor SøndreKirkemoenviserrødstøysonelangsE16.Planlagtetiltak ligger
utenfordennesonen.

Kommunenseiendom,deleravgnr.274/167,nordvestfor veikryssKirkemoveien/Åsliveien
somi dennereguleringvil endreformål fra industritil bolig vil detpåkrevesenstøykartlegging
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med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det er behov for dette. Kartleggingen skal 
foreligge innen igangsettingstillatelse. 
 
5.16 Luftforurensing 
Det er ikke registrert luftforurensing i områdene. (Miljøstatus.no) 
 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er registrert fare for skred eller ras i planområdets sørøstlige hjørne. Det er ikke registrert 
fare for ras eller skred innenfor områdene som ønskes omregulert. Det er innenfor området ved 
Høgåsveien registrert middels til stor erosjonsrisiko.  
 
Området ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor 
være utsatt for vind. 
 
I følge registreringer (dirnat.no, miljøstatus.no) er det ikke notert funn om verneverdig natur, 
kulturlandskap eller friluftsområder innenfor planområdet. Det er rett utenfor planområdet store 
jordbruksarealer 
  
I henhold til registreringer foretatt av direktoratet for naturforvaltning, (www.dirnat.no), er det 
ikke notert funn av verneverdig natur, kulturlandskap eller friluftsområder innenfor 
planområdet. Det er rett utenfor planområdet jordbruksarealer som kan være sårbare for 
avrenning fra anleggsområder. Det er derfor viktig med avbøtende tiltak 
 
5.18 Næring 
Det er ikke næringsarealer/virksomhet på noen av områdene som vurderes for utbygging. 
Begge tomtene er derimot sentrumsnære, og ligger i henholdsvis 300 meters (Høgåsveien) og 
600 meters (Åsliveien) avstand fra Hallingby sentrum med flere butikker og virksomheter. 
 
5.19 Analyser/ utredninger 
Det er ikke gjort analyser og utredninger i området utover det som er beskrevet i 
planbeskrivelsen, da områdene er en del av gjeldende reguleringsplan, og det kun skal gjøres 
små endringer.  

6. Beskrivelse av planforslaget 

 6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 

 I gjeldende plan er område Åsliveien regulert til eneboliger. Dette formålet ønskes til en viss 
grad videreført. Boligformålet beholdes, men det ville reguleres småhusbebyggelse. 

 I gjeldende plan er Høgåsveien regulert til friområde. Deler av dette området skal omreguleres 
for å gjøre plass til 2 boliger. Området som omreguleres vil da få formål småhus, med mer 
eller mindre tilsvarende bestemmelser som i Åsliveien.  
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Figur 10 Nytt forslag til plankart markert med områder som ønskes omregulert. 
Kommunens eiendom i nord er lagt inn med boligformål i dette kartet.  
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg      Feltnavn: 
     Bolig/tjenesteyting      BKS1-4 
     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse  BFS1-22 

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger: 
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontal-delt 
tomannsboliger.” (husbanken.no) 

 
Lekeplass       f_BLK1-2  

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur      
     Kjørevei       o_SKV1-5, f_SKV6-7 
     Gangvei/gangareal/gågate     o_SGG1-9 

 
Grønnstruktur 
 Turdrag      GTD 
 Friområde      o_GF1-5 

 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Åsliveien 
I Åsliveien planlegges plassert to boenheter parallelt og på hver sin side av eksisterende 
bebyggelse. Boenhetene skal ha en nøytral utforming, som harmonerer med omgivelsene.  
Saltak er den dominerende takformen i områdene, og ny bebyggelse skal planlegges med 
samme takform. Materialer vil i hovedsak være tre. Boenhetene skal være på ca. 100 m2 BRA. 
Atkomsten skal være fra nord, fra Åsliveien. Boenhetene vil ha gode utearealer, samtidig som 
de vil være plassert rett ved store skogområder, og dermed gode rekreasjonsmuligheter. 
 
Eksisterende bebyggelse i Åsliveien består av en tomannsbolig.  
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Figur 11 Skisse til situasjonsplan Åsliveien 

 
Høgåsveien 
I Høgåsveien plasseres bebyggelsen i umiddelbar nærhet til et friområde. Det etableres maks 2 
boenheter her på ca. 50 m2 BRA, med tilhørende parkerings- og utelagringsplass på 5 m2 
Materialbruk vil i hovedsak være tre. Boenhetene vil få fine sør- og vestvendte utearealer, og i 
likhet med boliger i Åsliveien, være i nærheten av gode rekreasjonsmuligheter. Boligene vil 
være små enheter, som skal tilpasses omgivende bebyggelse i formspråket. 
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Figur 12 Skisse til situasjonsplan Høgåsveien 

 
 
Begge lokasjoner (Åsliveien og Høgåsveien) der boliger skal etableres, er etablerte bomiljø. 
For den planlagte typen boliger anbefales det at man tilrettelegger for maks 3 enheter 
innenfor samme felt, og at fellesarealer/oppholdsarealer er forholdsvis små. Boligtypen er 
utformet for at økonomisk vanskeligstilte skal få et godt sted å bo, også med mulighet til 
oppfølging av kommunen.  

 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Den planlagte bebyggelsen skal kun være over en etasje, med saltak.  
 

 
Figur 13 Illustrasjons av tenkt bebyggelse i Åsliveien. Bebyggelsen planlegges oppført med saltak. 
Eksisterende bebyggelse hvit. 
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6.3.2 Grad av utnytting 
Grad av utnytting vil beregnes med % BYA og er angitt på plankartet. 

 
6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Det planlegges ikke næringsvirksomhet i områdene som ønskes omregulert. Områdene vil 
reguleres til boligformål, altså ikke med mulighet for etablering av næringsvirksomhet. 
 
6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det vil i utgangspunktet etableres 2 boenheter i Åsliveien, og 2 boenheter i Høgåsveien.  

 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Det legges opp til et kompakt bomiljø, og størrelser på boenheter er maks 50 m2 i Høgåsveien, 
og 100 m2 i Åsliveien. Boligene i Åsliveien er beregnet for familier, med to soverom. Boliger 
i Høgåsveien skal være for én person.  

 

 
 
6.5 Parkering 
Det skal etableres 1 parkeringsplass per boenhet, 1 HC- plass og sykkelparkering ved 
atkomsten. Parkeringsplasser skal etableres på terreng, med tilgjengelig atkomst til den enkelte 
bolig. 
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Begge områdene vil ha atkomst fra eksisterende etablert veinett. Det skal etableres atkomster 
fra henholdsvis Høgåsveien og Åsliveien. Atkomster skal opparbeides i tilstrekkelig avstand fra 
kryss og med siktlinjer i tråd med gatenormalen. 
 

Figur 14 Bildet viser lignende boliger som de som kan tenkes etablert i Høgåsveien. 
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6.7 Trafikkløsning 
Alle boenhetene innenfor begge områder vil ha felles atkomst. De får avkjørsel direkte fra 
eksisterende veinett, med nær tilknytning til E16/hovedveinett. Avkjørsler utformes med bredde 
og stigningsforhold i henhold til gjeldende håndbøker. Det vil ikke være avvik fra veinormal. 
Det skal etableres sykkelparkering, to per boenhet, og det vil være god tilgjengelighet for 
gående og syklende innenfor områdene som ønskes omregulert.  
 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Boenhetene oppføres tiltenkt som bosted for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det gis tilskudd 
fra Husbanken i slike prosjekter, og Ringerike kommune vil være leietaker.  
 
6.9 Miljøoppfølging 
Prosjektet vil følge gjeldende lovverk. 
 
6.10 Universell utforming  
Det er krav til tilgjengelige boenheter innenfor områdene som omreguleres. Dette ses på som 
nødvendig da ulike brukergrupper kan disponere boenhetene. Boenhetene skal være 
kommunale, og det skal være tilpasset bevegelseshemmede.  
 
Universell tilgjengelighet skal være et gjennomgående prinsipp, og skal følges for bebyggelse 
så vel som uteområder. 
 
6.11 Uteoppholdsareal 
Det legges opp til ca. 15 m2 privat uteoppholdsareal. Boligene vil ikke ha felles 
uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene vil lokaliseres med gode solforhold og i direkte 
tilknytning til den enkelte bolig.  
 
Vegetasjon i områdene som ønskes omregulert skal bevares i høyest mulig grad. Eksisterende 
uteoppholdsarealer i områdene ønskes opprettholdt. Høgåsveien ligger i nærheten av 
eksisterende friområde, og det vil foregå både organisert og fri lek av barn i området. Gjennom 
friområdet går det en sti, som legges om i nytt forslag, slik at den går mellom ny bebyggelse og 
bekken. Stien som går på nordsiden av bekken bevares og opprustes der den krysser bekken. 
Området er i bruk både sommer- og vinterstid. 
 
Begrunnelse for avvik fra vedtekter/normer 
Det legges ikke opp til at man får tomter eller private uteoppholdsarealer i tråd med kommunal 
norm. Dette er først og fremst fordi man ikke ønsker at forholdene skal legge til rette for at 
boligene skal bli et samlingssted. Det legges i stedet opp til små, men gode utearealer i 
tilknytning til boligene, som vil få gode solforhold mot sør og vest i begge områder. 
 
Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 
Det stilles krav om utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om tiltak, og at utearealer skal 
ferdigstilles før senest påfølgende vår/sommer. 
 
6.12 Kollektivtilbud 
Det er like utenfor planområdet bussforbindelse til Hønefoss, som er nærmeste bysentrum.  
 
6.13 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
”Det er registrert erosjonsrisiko i området ved Høgåsveien” 
Avbøtende tiltak: Det settes krav til dokumentasjon på at grunnforhold er tilstrekkelig utredet til 
tillatelse til tiltak. 
 
”Det er rett utenfor planområdet store jordbruksarealer som kan være følsomme for avrenning 
fra anleggsområder” 
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Avbøtende tiltak: Området sikres mot avrenning til jordbruksarealer i anleggsperiode sikres i 
bestemmelser.  

 
6.14 Rekkefølgebestemmelser 

 
 

1. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. 
Utomhusplan skal vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet. 
Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt terreng, overvannshåndtering og 
hvordan uteoppholdsareal skal utformes. Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest 
påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal godkjennes før igangsettingstillatelse 
kan gis. 
 
2. Bro (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes før det gis 
igangsettingstillatelse til område BFS21. 
 
3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis brukstillatelse for bygg på BFS21 skal eksisterende 
stier/gangforbindelser igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21 
og bekken. 
 
4. Grunnforhold(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21-22, skal det dokumenteres at 
grunnforhold, inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige 
tiltak er innarbeidet. 
 
5. Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om 
støykartlegging av området.   
 

7. Konsekvensutredning 
7.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

 Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Omreguleringen av områdene 
innenfor detaljregulering for 412 Hallingby øst er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til 
konsekvensutredning. 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 
regulert til boligområde(Åsliveien) og friområde(Høgåsveien). I området Åsliveien er området 
som ønskes omregulert til eneboliger. Her ønskes en omregulering til frittliggende 
boligbebyggelse med noe høyere utnyttelse enn det som ligger i gjeldende plan.  
 
Området som ønskes omregulert ved Høgåsveien er i dag regulert til friområde i plan 87 
Hallingby. Rundt 500- 700 m2 av dette friområdet, nærmest Høgåsveien ønskes omregulert til 
boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse, med tilnærmet samme betingelser som i 
området ved Åsliveien. 
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Områdereguleringen vil medføre mulighet for økt utnyttelse i form av boligbebyggelse i begge 
områder. I Høgåsveien vil friområdet dermed bli noe innskrenket. 
 
 
8.2 Landskap 
Tiltak som gjøres i de to områdene som ønskes omregulert vil føre til noe 
landskapsbearbeiding. Områdenes topografiske karakter vil i hovedsak beholdes. 
 
8.3 Stedets karakter 
Stedets karakter som et landlig tettsted vil ikke påvirkes av omreguleringen. Premisser som blir 
lagt for omreguleringen innebærer ikke en slik utnyttelse eller tiltak av et slikt omfang av det vil 
gå utover Hallingbys karakter. 
 
Byform og estetikk 
Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger eller 
flermannsboliger/tomannsboliger med saltak. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltakene 
som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil ikke ha konsekvenser for den 
overordnede oppfattelsen av området eller det estetiske inntrykket av planområdet. 
 
8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet. 
Tiltakene som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil derfor ikke ha noen 
konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. 
 
8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldsloven §§8-12: 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 
artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 
området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke kommer i 
konflikt med sårbare arter. Det er like utenfor planområdet, på andre siden av E16 registrert 
rødlistet art Åkerrikse. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ påvirkning på kulturlandskapet. 
 
§9 Føre-var- prinsippet 
Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 
artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslutningen 
om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning 
av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter 
gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener således at 
man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens også forbedre 
forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av vegetasjon på 
tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.  
 
§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil bære alle 
eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak. 
 
§12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette er 
nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utforming og kvalitet 
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som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt utgangspunkt i 
bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12. 

 
Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid i henhold 
til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken verdifull vegetasjon 
eller sårbare arter blir berørt. 
 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Friområdet rundt Høgåsveien vil bli noe innskrenket. Dette området er en del av lekeområdet til 
nærliggende boliger. Den delen av området som berøres av tiltaket er derimot lite brukt. Stien 
som går over eiendommen vil reetableres langs bekken, og området ved bro over bekken vil bli 
oppgradert. Det kan etableres vegetasjonsskjerm mellom tiltakene og friområdet.  
 
Åsliveien er regulert til boligområde, og er privat grunn. Tiltak vil ikke ha noen innvirkning på 
rekreasjonsområder eller rekreasjonsbruk. 
 
8.8 Uteområder 
Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest eller 
sørvendt og få gode sol- og lysforhold. 
 
8.9 Trafikkforhold 
Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for trafikk, 
avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet. 
 
8.10 Barns interesser  
Omreguleringen i Høgåsveien omfatter et friområde/lekeområde for barn. Det aktuelle området 
som er en del av friområdet er derimot lite brukt av barn eller til rekreasjon. Ved å reetablere 
sti, samt oppgradere bro over bekk, vil funksjon og kvalitet på friområde opprettholdes. Ved å 
etablere en vegetasjonsskjerm mellom tiltaket og friområdet, vil tiltaket i minimal grad påvirke 
tilliggende arealer. 
 
8.11 Sosial infrastruktur 
Tiltaket har få konsekvenser for sosial infrastruktur. Da det er etablert et betjent botilbud i 
området i dag, vil dette kunne være med på å betjene planlagt tiltak også. Det vil kreve mindre 
ressurser fra kommunen.  
 
8.12 Universell tilgjengelighet 
Tiltaket vil utformes etter prinsippene for universell tilgjengelighet.  
 
8.13 Energibehov – energiforbruk 
Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for 
energibehov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for. 
Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter. 
 
8.14 ROS, risiko- og sårbarhetsanalyse 
Med hensyn på avbøtende tiltak beskrevet i pkt. 6.14, konkluderes det med at risiko- og 
sårbarhetsmomenter er løsbare, og ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet. 

 
8.15 Jordressurser/landbruk 
Tiltakene som planlegges vil ikke berører jordbruksområder. 
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8.16 Teknisk infrastruktur 
Tiltakene er av så små omfang at det ikke vil få nevneverdige konsekvenser for teknisk 
infrastruktur. 
 
8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Etablering av boliger for økonomisk vanskeligstilte er et kommunalt prosjekt. Ved å kunne 
etablere disse boligene nært et allerede betjent tilbud vil kunne føre til en mer effektiv 
ressursbruk.  
 
8.19 Interessemotsetninger 
Det kan oppleves vanskelig for eksisterende boliger at det blir etablert et tilbud for økonomisk 
vanskeligstilte i deres nærområde. Boligene er en del av et rehabiliteringstilbud, og vil være et 
sted hvor beboere kan ”lære seg å bo”. Denne treningen må foregå i et realistisk miljø, der det 
allerede er etablert boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt 
betjent tilbud i nærområdet, vil man kunne gi tett oppfølging av beboere, noe som også vil være 
positivt for nærområdet. 
 
8.20 Avveining av virkninger 

 Tiltaket vil føre til at friområdet ved Høgåsveien vil bli noe mindre, samt at typen boliger som 
tenkes etablert kan føre til noen motsetninger i nærområdet. Forholdet til nabolag, samt 
opprettholdelse av et godt friområde søkes ivaretatt ved følgende føringer: (avbøtende tiltak) 
- legge til rette for små boliger med lite men godt uteoppholdsareal 
- flytte sti og oppgradere bro i området ved Høgåsveien  

 
 

9. Innkomne innspill 
 
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 
gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 
boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 
10. Avsluttende kommentar 
 

Etablering av tiltaket som er foreslått vil gjøre at kommunen kan tilby en funksjon for sine 
innbyggere som de må ha. Områdene som skal omreguleres er en del av et etablert 
boligområde, samtidig som lokaliseringen vil gi mulighet for å skjerme boligene tilstrekkelig, 
slik at man kan redusere faren for eventuelle konflikter. Et slikt boligtilbud vil ha en tett 
oppfølging fra kommunens side, og vil være nødvendig for å kunne hjelpe mennesker som har 
kommet i en vanskelig situasjon, tilbake til en mer normalisert hverdag.  
 
Ved tett tilsyn, begrenset størrelse på boligene og tilhørende uteoppholdsarealer samt krav til å 
sette tilstrekkelig med skjermvegetasjon, vil boligene kunne etableres som gode boliger for 
brukerne uten å vesentlig være til sjenanse for nabolaget. 

 
 
 
 
Forslagsstiller: Ringerike Boligstiftelse AS 
01.06.16 Sist revidert RK 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hallingby øst - Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig 

ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 09.03.2016 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hallingby øst i 
Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner

Vi kan ikke se at reguleringsplanen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller kulturminner 
fra nyere tid. Vi har derfor ingen merknader til planen. Vi ber likevel om at det innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Vi foreslår følgende 
formulering:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner skal 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd»

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner) og Lars Hovland (arkeologi)

Ringerike kommune

Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 02.05.2016 Vår referanse: 2016/1290-2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 09.03.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Vår dato: 02.05.2016

Vår referanse: 2016/1631

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 15/8030-4

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan for 
Hallingby øst

Ringerike kommune har oversendt forslag til endring av reguleringsplan for Hallingby 
øst. Hensikten med den foreslåtte planendringen er å legge til rette for oppføring av bo-
liger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre er et regulert industriområde foreslått 
endret til boligformål. Dette området grenser til E16 og det er stor sannsynlighet for at 
området er belastet med støy som overskrider de nasjonale støygrensene som er satt i 
støyretningslinjen T-1442/2012. For å sikre tilstrekkelig miljøkvalitet med hensyn til 
støy er det antakelig behov for gjennomføring av støyreduserende tiltak i form av støy-
skjerming langs veien eller lokale støyskjermer i boligfeltet. Fylkesmannen forutsetter at 
kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer at alle boenhetene får tilfredsstillende 
støyverdier i henhold til grenseverdiene som er bestemt i støyretningslinjen og at dette 
følges videre opp i påfølgende byggesak. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 9. mars 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn. 

Det går fram av saken at kommunen ønsker å endre denne planen for å kunne legge til rette 
for oppføring av inntil 4-6 boenheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre er det fore-
slått å endre et regulert industriområde til boligområde.

Fylkesmannens kommentarer

Først vil vi bemerke at vi ikke har fått mulighet til å komme med merknader til varsel om 
oppstart av dette planarbeidet. Etter søk i vårt arkiv kan vi ikke se at vi har blitt varslet om 
den planlagte planendringen. 

Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen legger til rette for et mangfoldig boligtil-
bud i kommunen ved blant annet å legge til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet får 
mulighet til å få egen bolig. De aktuelle boligene vil få en sentral plassering i tettstedet Hal-
lingby med kort vei til ulike formål.

Når det gjelder boligene som skal oppføres langs Høgåsveien, så vil disse boligene bli liggen-
de i forholdsvis kort avstand til et mindre bekkeløp (Dølerudbekken) som har utløp til Begna 
lenger i vest. Dagens boliger som er oppført nord for bekkeløpet, er plassert ca 15 meter fra 
vassdraget og de nye som planlegges i sør vil få omtrent den samme avstanden. Vi forutsetter 
at området ikke er flomutsatt og at turveien som skal oppgraderes og som skal krysse bekken,
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blir løst med bru og ikke kulvert. I tillegg til å være en dårlig løsning med hensyn til land-
skap/naturmangfold, vil bekkelukking kunne medføre fare for oppstuving av vann og økt risi-
ko for flom og ustabile masser som følge av dette.

Når det gjelder endringen fra industri til bolig ved gnr 274/167, så er dette planlagte boligom-
rådet plassert i nærføring med E16. Her er det naturligvis en forholdsvis stor trafikkmengde 
med tilhørende tungtrafikk som resulter i at området er støyutsatt.

Ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål er det viktig at støy blir ivaretatt i tråd med 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse.

Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye el-
ler sterkt plaget og ca 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Norge har 
som mål at støyplagene skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for 
utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999. 

Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

I henhold til støyretningslinjen skal støy i fasade ved boligen ikke overstige Lden = 55 dB for 
veitrafikkstøy. Vi viser også til bestemmelsene i kommuneplanen for Ringerike hvor det er 
vist til støyretningslinjen og at denne skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller be-
byggelse. Videre er det krav til støydokumentasjon ved planlegging av støyfølsom bruk i 
støyutsatte områder.

Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført en egen støykartlegging av 
området slik at eventuelle nødvendige tiltak mot støy kunne vært innarbeidet i reguleringspla-
nen. 

For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med krav om støydo-
kumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for dette. Videre ber 
vi om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boliger skal ha støyverdier som 
ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå til-
fredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse 
til de planlagte boligene.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene.
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Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Hallingby 
øst.  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Fra: Runar Volden [runavold@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no]; erik@eiendomsservice.com 

[erik@eiendomsservice.com] 

Sendt: 01.05.2016 22:08:05 

Emne: HALLINGBY VELS MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN - 412 

HALLINGBY ØST 

Vedlegg:  

  

HALLINGBY VELS  MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN - 412 HALLINGBY ØST 

  
Hallingby vel er opptatt av at Hallingby skal ha et trygt, rolig og godt lokalmiljø for sine 
innbyggere. 
  
En del av innbyggerne på Hallingby er skeptiske til at det tilrettelegges for såvidt mange 
boenheter for vanskeligstilte på Hallingby, men 
vi har samtidig forståelse for at det må legges til rette for denne delen av befolkningen i 
etablerte boligområder i Ringerike. 
  
Høgåsveien – omdisponering av friområde til boligformål - 2 mindre boliger : 
  
- Det forutsettes at området legges til rette slik at barnehagen/barn i området fortsatt får en 
trygg vei/sti til sine områder. 
- Broen over bekken må sannsynligvis flyttes og utbedres. 
- Det må ryddes i kratt/skog rundt boligene slik at området virker tiltalende for naboer. 
- Av hensyn til støvplager etc, mot boligene, ber vi om at det legges fast dekke i større deler 
av Høgåsveien. 
- Oppgradering av lysmaster/-armaturer i Høgåsveien vil gjøre det tryggere å ferdes langs 
veien  i den mørke årstiden. 
  
Åsliveien – utnyttelsesgrad økes fra 15 til 30% – 2 nye eneboliger på ca 100kvm: 
  
- Naboene er meget skeptiske til en slik fortetning av bebyggelsen på disse tomtene i 
Åsliveien. 
- Det forutsettes at det bygges i kun 1 etasje, 2 etasjer vil overhode ikke passe inn sammen 
med øvrig bebyggelse i Åsliveien.  
  Når Åsliveien ble bygd ut var det slik vi forstår ikke anledning til å bygge i 2 etasjer, trist om 
det skulle komme boliger i 2 etasjer nå og forkludre området. 
- Etter kontakt med Erik Karlsen i boligstiftelsen har vi forstått det slik at det er flykninger 
som skal inn i disse boligene, ikke noe galt å si om det. 
  Imidlertid er vi opptatt av at det skal være et godt bomiljø for barn og voksne i dette 
“bomiljøet”. Dette er vi skeptiske til dersom det både bor tidligere rusmisbrukere, flyktninger 
og 
  andre vanskeligstilte i samme bomiljø. Vi vil presisere at vi ikke har noe å utsette på 
beboerne som bor i de 4 eksisterende boenhetene i dag. Tror imidlertid dette er  
  noe kommunen bør ha i tankene når de bosetter flyktninger i de nye påtenkte boligene. 
- Vi forutsetter at farger på boligene tilpasses hverandre. 



- Vi forutsetter at det blir pen beplantning på/ved eiendommene slik at disse glir mest mulig 
inn med øvrig bebyggelse. 
- Vi ønsker rett og slett at det ser rydding og ordentlig ut rundt boligene. 
- Vi har et stort ønske om at det settes opp lysmaster/-armaturer fra krysset 
Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusbanen/lekeplassen i sør, frem til møtende belysning. 
Vår begrunnelse for dette er at det vinterstid 
  er veldig mørkt på denne strekningen. Håper ikke det skjer, men for å elimenere eventuell 
krenking av beboerne (snøballkasting, plaging, erting, hets, etc.) spesielt vinterstid, tror vi 
sjansene  
  for at slikt skal skje blir mye mindre dersom gangveien forbi boligene er opplyst. 
  
Omdisponering av kommunens areal nord i planområdet fra industri- til boligformål: 
- Ingen kommentarer til dette. 
  
Dette er våre kommentarer til planen, og vi håper selvfølgelig at flest mulig av punktene blir 
hensyntatt i planen og ikke minst ved selve byggingen. 
  
Mvh 
På vegne av Hallingby vel 
Asbjørn Folvik og Runar Volden 
  
  
  
  



Helge og Erik Kihle

Kilealleen L

351 6 Hønefoss.

Ringerike Kommune

Postboks L23 sentrum

3502 Hønefoss. 74.3.20L6

412 detalireeulerine for Hallingbv óst.

Henviser til ovennevnte sak,

Vi vil gå sterkt imot at kommunen omregulerer område rett syd for gnr.274 bnr.359 i Ringerike

kommune, også kalt Kro 68.

Det vil være et sterkt hinder for uWidelse av virksomhet på denne næringseiendom. Dette være seg

bygg til overnatting eller annen handel eller næringsvirksomhet. lkke bare for oss, men for Hallingby

som tettsted.

Det må i hvert fall settes av 2 dekar til slikt formål inntil denne eiendom.

Ellers har vi ingen innsigelser mot de andre omreguleringer.

Med vennlig hilsen

Helge Kihle

J
¡

Dokid:
1 6032379
(1 5/8030-6)
Uttalelse



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 

Areal- og byplankontoret  

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8030-10 16994/16 PLN 87-04  27.04.2016 

 

Uttalelse til endring av reguleringsplan - 412 Hallingby øst 

 

Viser til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 8.3.2016. 

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 

Uttalelse 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ingen merknader til endringsforslaget. Det er viktig 

at boligområdet skjermes mot ulykker, støy og forurensning fra veitrafikk. 

 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

  

 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Gunhild Aaby Holt / 46420423 16/67712-3    03.05.2016 

     

      

Endring av reguleringsplan for Hallingby øst i Ringerike kommune - Statens 

vegvesen har ikke mottatt varsel om endringen 

Vi viser til Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune sine uttalelser til offentlig 

ettersyn av endring av reguleringsplan for Hallingby øst, begge datert 02.03.2016. Vi har 

mottatt disse uttalelsene i kopi. 

 

Vi kan ikke se å ha mottatt hverken varsel om oppstart av planarbeidet eller varsel om 

offentlig ettersyn. Vi krever å få planen til vår uttalelse, dette selvsagt med ny frist gående 

fra vi mottar alle relevante saksdokumenter. 

 

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt 

     

 

  

 

Kopi  

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8924-16   Arkiv: PLN 999  

 

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. Anmodning om 

oppstart av reguleringsplan for Stormarkedet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Formannskapet anbefaler oppstart av reguleringsplan for arealene rundt Ringerike 

Stormarked som vist i forslag til planavgrensning. 

 

Forslagstiller, Tronrud Eiendom A/S varsler selv oppstart av planarbeidet. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Tronrud Eiendom har bedt om vurdering av om områdene for Stormarkedet likevel kan 

startes opp.  Ønsket er begrunnet med store utfordringer med å drifte Stormarkedet 

forsvarlig i dagens form. Bygningsmassen er nedslitt med stort behov for rehabilitering. 

Manglende attraktivitet og tomme lokaler er et problem både økonomisk og ved at 

bygningen ikke bidrar til å skape aktivitet i dette svært sentrale området.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Tronrud Eiendom A/S har tidligere fremmet sak for Formannskapet med ønske om oppstart 

av reguleringsplan for sine områder på Tippen og rundt Ringerike stormarked.  

Saksframlegg med rådmannens vurderinger og beskrivelse av områdene følger som vedlegg. 

Saken ble vedtatt utsatt.  

Behov for avklaring av videre bruk av arealene ved Ringerike Stormarked, hensynet til 

helhetlig utvikling av Øyaområdet samt områdets plassering der mulighet for å komme i 

konflikt med en fremtidig veiløsning er lite sannsynlig gjør at det er ønske om å starte opp 

regulering av et mindre område. 

 



 

Beskrivelse av saken 

Tronrud Eiendom er eier av Ringerike stormarked. Stormarkedet var tidligere viktig som 

handelsted men fremstår i dag som nedslitt med mange tomme lokaler. Det er behov for 

rehabilitering eller nybygg for å kunne etablere lokaler som tilfredsstiller dagens standard.  

Planområdet anses sentralt for å få til en helhetlig utvikling av Øyaområdet og er ment å 

inneholde Lloyds marked. 

 

Som følge av at planområdet, og dermed også bygningsmassen er betydelig innsnevret vil 

ikke planen komme inn under krav om konsekvensutredning. Utredning av planforslaget vil 

gjøres etter PBL § 4-2 første ledd. Dette innebærer beskrivelse av planens formål, 

hovedinnhold og virkninger samt forholdet til rammer og retningslinjer som følger for 

området. Tema for utredningen bør presiseres ved varsel om oppstart. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet i møte 10.05.2016 sak 86/16 følgende vedtak: 
1. Saken utsettes.  

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente 

løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum.  

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og arealutviklingskonferanse.  

4. Inger Kammerud (H) og Magnus Herstad (Frp) bistår rådmannen i det videre arbeidet.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener Stormarkedet ligger slik plassert at det ikke vil komme i konflikt med en 

eventuell omlegging eller utvidelse av dagens veisystem. Fasadene mot brua og de 

historiske bygningene bak vil være viktige å ivareta og gjør det utenkelig å gå over dette 

området med nye veier.  Mulighetene for en utvidelse eller omlegging anses tilstrekkelig 

ivaretatt gjennom at Tippenområdet ikke reguleres til bebyggelse nå. 

 

Rådmannen har forståelse for behovet for å starte arbeidet med revitalisering av Ringerike 

Stormarked og støtter forslagstillers ønske om oppstart. Rådmannen anser at oppstart av 

dette området isolert ikke vil komme i konflikt med Formannskapets vedtak da det ikke er 

sannsynlig at planen vil komme i konflikt med fremtidige løsninger for samferdsel. Området 

vil knytte seg naturlig til Øyaområdet og bør sees i sammenheng med dette for å få gode 

helhetlige løsninger på vestsiden av Hønefoss bru. 

 

Rådmannen anbefaler oppstart av ønsket område og mener dette ikke kommer i konflikt med 

hensynene som lå til grunn for vedtak om utsettelse. Rådmannen mener det vil være en god 

løsning at forslagstiller selv varsler oppstart for området. 

 

 

Vedlegg 

Anmodning om oppstart av reguleringsplan 

Avgrensing av planområdet 

Protokoll tidligere behandling 

Saksframlegg tidligere oppstartssak 



Forslag til planprogram tidligere oppstartssak. (Til informasjon. Vil ikke bli videreført i 

saken) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Fra: Ellen Grønlund [ellen@tronrudeiendom.no] 

Til: Lars Torstensen Lindstøl [Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Tore Isaksen [Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Kjell Hansen 

[Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Haakon Tronrud [haakon@tronrudeiendom.no]; 

bleifsen@online.no [bleifsen@online.no]; Grethe Tollefsen 

[Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 08.06.2016 12:20:31 

Emne: SV: Vurdering Stormarkedet. 

Vedlegg: image001.jpg; Varsel redusert A4.pdf 

Oppstart planarbeid Tippen – Stormarkedet:  
 
Tronrud Eiendom ønsker planoppstart for hele området samlet.  
Varsel om planoppstart er viktig for å signalisere offentlig at arbeidet med planer for området er 
igangsatt.  
Når planoppstart ikke blir varslet vil fylket og SVV ikke ha noen formell grunn til å gi svar på ulike 
avklaringer for området og fremdriften skyves ut på ubestemt tid.  
Som det fremgår av kommunens saksfremlegg har Tronrud Eiendom tidlig i prosessen signalisert at det 
kan tenkes å dele opp planområdet med ulik fremdrift for planlegging av de to områdene.  
En felles oppstart av planarbeidet vil imidlertid sikre at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til koblingen 
mellom områdene under brua.  
Vi ber om at kommunens administrasjon avklarer om det er mulig å fremme oppstartvarsel på nytt for 
Formannskapet med et tilleggs punkt der det signaliseres at planområdet kan måtte videreføres oppdelt 
dersom nødvendige avklaringer ikke foreligger.  
 
Som første del av prosjektet ønsker Tronrud Eiendom å komme videre med området oppstrøms 
Hønefoss bru (dvs eksisterende Stormarked).  
Planområdet som vil inneholde Lloyds marked vil komplettere Øya planen og avklare fremtidig bruk av 
bygningsmassen her.  
Eksisterende bygningsmasse er delvis i svært dårlig forfatning og mange av lokalene er ikke i bruk.  
Tronrud Eiendom vurderer at det er behov for omfattende rehabilitering/riving/nybygg for å kunne 
etablere utleielokaler som tilfredsstiller dagens standard. Før en slik omfattende rehabilitering 
igangsettes må fremtidig bruk av området være avklart.  
Dersom planarbeidet for området ikke blir igangsatt raskt vil området funksjon som handelsområde etter 
hvert bli helt borte og bygningsmassen sannsynligvis bli stående tom.  
Vi mener dette er en lite ønsket utvikling i Hønefoss sentrum som gjennom mange år har hatt en positiv 
effekt av en trafikkstrøm mellom «Stormarkedet» og «Kuben» som to ulike handelsdestinasjoner i 
sentrum.  
  
Området inneholder flere eldre bygninger som bør istandsettes og innlemmes i en moderne utnyttelse 
av området. Det er viktig å avklare omfanget av bevaring og i hvilken grad dette kan innlemmes i ny 
utnyttelse av området.  
Som et eksempel kan nevnes at Tronrud Eiendom hadde befaring med antikvariske myndigheter i 
området i des 2015,  vi har nå fått tilbakemelding om at deres kulturfaglige innspill vil komme når varsel 
om oppstart er mottatt.  
  



Ved oppdeling av planområdet vil, etter Tronrud Eiendom sin oppfatning, kravet om 
konsekvensutredning falle bort. Området vil få mindre enn 15000 m2 bruksareal og er i tillegg allerede 
regulert til «Næring». Utredning av planforslaget vil gjøres iht. pbl § 4-2, 1. ledd (dvs. planbeskrivelse).  
  
Vedlagt oversendes skisse utkast til alternativ planavgrensning dersom Formannskapet ikke kan ta opp 
forslaget for hele området på nytt.  
 
Tronrud Eiendom ønsker primært planoppstart for hele området, sekundært kun oppstart for vedlagte 
utsnitt.  
Vi mener et nytt saksfremlegg til Formannskapet bør reflektere dette som også er i tråd med 
administrasjonens anbefaling. Vi mener saken bør fremmes på nytt med et alternativt forslag for mindre 
område. Vi anser at Formannskapets tidligere vedtak åpner for en slik behandling da det ikke er 
spesifisert når ny behandling kan finne sted.  
 
Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterlig avklaring.  
 
Med vennlig hilsen 
 

Ellen Grønlund 
Direktør utvikling 

 
_____________________________________________ 
Tronrud EIENDOM AS 
Besøksadresse: Verkstedveien 14, Hensmoen, 3516 HØNEFOSS 

Postadresse: Postboks 510, 3504 HØNEFOSS 

Sentralbord: 46 84 60 00 

Mobil: 95 73 38 66 

E-post: ellen@tronrudeiendom.no 

www.tronrudgruppen.no 
 

Fra: Lars Torstensen Lindstøl [mailto:Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 8. juni 2016 09:42 
Til: Ellen Grønlund 
Emne: Vurdering Stormarkedet. 

 
Hei. 
Jeg snakket med Grethe om vedtaket om ikke å gå inn for oppstart av planarbeidet og konsekvensene 
dette har for Stormarkedet. 
Fristene for saker til Formannskapsmøtet er i utgangspunktet gått ut, men vi skal ha et møte senere i dag 
og det hadde vært svært nyttig om du kunne sendt meg en kort oppsummering av forholdene som gjør 
at dere mener det er forsvarlig og nødvendig å starte opp planarbeidet på denne delen. 
Jeg trenger også et forslag til avgrensning av planen.  
Jeg legger ved møteprotokollen fra Formannskapsmøtet i denne e-posten. 
Hvis du ønsker at vi sender den formelt til Tronrud A/S er det fint om du gir meg en tilbakemelding. 
Vi beklager at dere ikke har fått denne tidligere. 
 
Mvh 
Lars lindstøl 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8924-15  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 86/16 

 

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen -oppstart av reguleringsplan  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Saken utsettes. 

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum. 

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og 

arealutviklingskonferanse. 

4. Inger Kammerud (H) og Magnus Herstad (Frp) bistår rådmannen i det videre arbeidet. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 10.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hovedstyrets (HMA) innstilling: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og 

parkering skal utredes. 

8. HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by 

 



 

 

 

 

Forslag fra Inger Kammerud (H): 

 

1. «Saken utsettes. 

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum. 

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og 

arealutviklingskonferanse.» 

 

Med utgangspunkt i Kammeruds forslag opplyste rådmannen at han av kapasitetsmessige 

årsaker ber om at formannskapet bistår i arbeidet. 

Dag Henaug (H) foreslo Inger Kammerud (H) og Hans-Petter Aasen (Sp) foreslo Magnus 

Herstad (Frp) til dette arbeidet. 

Samtidig understreket Aasen at formannskapet ikke skal drive saksbehandling og at dette 

hører inn under rådmannens rolle. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedstyrets (HMA) innstilling og Kammeruds forslag, 

ble Kammeruds forslag enstemmig vedtatt, inkl. forslag fra Henaug/Aasen. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8924-13   Arkiv: PLN 999  

 

0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen  

– oppstart av planarbeid og forslag til planprogram 

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet 

Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal 

utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema skal 

utredes. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  



 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Initiativ til oppstart av planarbeid tas av grunneier, som ønsker å utvikle området med 

bymessig bebyggelse og funksjoner. En utvikling av dette området bør ta med seg 

kvalitetene som finnes her i dag. De viktigste elementene er fossen og elva, nærhet til 

naturområder og forbindelser til og langs elva fra byen. Samtidig må det bidras til en god 

utvikling for byens innbyggere og besøkende. Dette innebærer vurderinger av 

bygningshøyder og volum, estetisk utforming, funksjoner og framkommelighet for gående 

og syklende.  

 

Plantypen er detaljregulering, og det er krav om konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning ettersom planområdet er større enn 15 daa.  

 

Innledning 

Grunneier ønsker å utvikle eiendommene på begge sider av Hønefoss bru til 

sentrumsformål. Nøyaktig hvilke funksjoner som ønskes er ikke avklart, og forslagsstiller er 

åpen for forslag. Området skal utvikles til et offentlig sentrumsområde med forholdsvis høy 

utnyttelsesgrad.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området vest for Hønefoss bru består i dag av kjøpesenter, området øst for brua brukes i 

hovedsak til parkering. Området er en oppfylling av det tidligere løpet til fossen. Øst for 

brua er det en overbygd kanal.  

 

Det er nesten ikke vegetasjon på området, og det er stort sett harde overflater, med unntak av 

ned mot elva. Det går en gangforbindelse gjennom området i nord-sør retning, og også 

gjennom området og videre mot sørøst langs elva. Området er forbundet med gangbro til 

Glatved, og med tursti til Petersøya.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å utvikle området med sentrumsformål, som kan være forretning, 

kontor, bolig eller andre publikumsretta funksjoner, samt parkering. Forslagsstiller har ingen 

konkrete planer for funksjonene på området, og er åpne for innspill. Det forventes relativt 

høy utnyttelse på området.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge bymessig, men også å bevare verneverdig bebyggelse i 

planområdet.    

 

Det er ikke avklart hvor store bygningsvolum det totalt kan være snakk om. Planområdet er 

totalt på omtrent 20 daa.  



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i følgende reguleringsplaner (vedlagt):  

64-02 Hønefoss sentrum, der formålene er parkeringsplass, offentlig formål, grøntformål og 

forretning/kontor (bolig nevnes også i dette formålet i planens bestemmelser).  

 

64-21 Ny adkomst Tippen, der formålene er veiformål og parkering. Bestemmelsene for 64-

02 gjelder også for 64-21. 

 

Planer under arbeid i området 

Det foregår planarbeid sørvest for dette planområdet, på Øyaområdet (387 Øya). Både 

planarbeidet for Stormarkedet Tippen som foreslås starta opp nå, og det pågående 

planarbeidet på Øya innebærer transformasjon av sentrumsområder fra industri/parkering til 

sentrumsformål som handel, bolig, kontor og andre publikumsretta funksjoner. Områdene 

grenser til hverandre og må ses i sammenheng, gjerne også i øst-vest retning, der det kan ses 

på mulighetene for gangforbindelse ved brua. Utbygging på Øyaområdet vil få konsekvenser 

for utbyggingsmuligheter vest for brua, og utbyggingsforslag for denne delen av 421 

Stormarkedet Tippen må tilpasses foreslått bebyggelse for Øyaområdet.  

 

Det pågår også planarbeid for Arnemannsveien (385 Arnemannsveien), der hensikten er å 

avklare framtidig løsning for krysning av Arnemannsveien mellom Hønefoss bru og 

Fossveien.  

 

Det regnes med 2. gangsbehandling av 387 Øya før sommeren. Det arbeides for tiden ikke 

videre med 385 Arnemannsveien. Planforslaget ble 1. gangsbehandla i oktober 2014. 

 

Plantype og avgrensning av planområde  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Ringerike Stormarked AS er forslagstiller.  

 

Avgrensning er vist på side 4 i vedlagt forslag til planprogram, og omfatter areal på begge 

sider av brua, samt noe tilliggende veiareal. Avgrensinga omfatter noe av kommunens 

eiendom for å sikre adkomst til planområdet fra Kongens gate. Det er ikke ønskelig å 

innlemme mer av kommunens eiendom i planavgrensinga.  

 

Det vurderes underveis i prosessen om det er hensiktsmessig å dele opp planområdet, slik at 

det blir to separate detaljreguleringsplaner med hver sin prosess. Dette kan bli aktuelt å 

vurdere med tanke på framdrift.  

 

 

 

 

 

 



Vurdering av utredningsbehov etter forskrift om konsekvensutredning 

Det er krav om utredning av konsekvenser i henhold til forskrift om konsekvensutredning 

fordi planområdet er på mer enn 15 daa og det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet 

på høyere plannivå: 

Planarbeidet faller inn under § 2 «Planer som alltid skal behandles etter forskriften», 

bokstav 

f) «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I (Bokstav f gjelder ikke for reguleringsplaner der 

det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på høyere plannivå og der reguleringsplanen er i 

samsvar med overordna plan.)».  I vedlegg I «Planer som alltid skal konsekvensutredes» 

faller planforslaget inn under punkt 1. «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller 

privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 

m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.»  

 

Det planlegges ikke bruksareal til nevnte formål på mer enn 15 000 m
2
.  

 

Dersom planområdet deles opp er det sannsynlig at kravet om utredning av konsekvenser 

etter forskriften faller ut da de to separate planområdene trolig vil være mindre enn 15 daa 

hver. Da gjelder i så fall de generelle utredningskravene i plan- og bygningslovens § 4-2.  

 

Forslagsstiller vurderer behovet i forslaget til planprogram, og konkluderer med at det er 

behov basert på § 4. Dette er en annen begrunnelse enn rådmannens, men konklusjonen er 

den samme.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

- gbnr 318/448    – Ringeriks-kraft AS 

- gbnr 318/445, 446, 451, 479, 508 – Ringerike Stormarked AS 

- gbnr 318/249, 504, 509  – Ringerike kommune 

- gbnr 1035/1    – Statens vegvesen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Det skal legges til rette for vekst i Hønefoss, blant annet skal 70 % av nye boliger i 

Ringerike bygges i Hønefoss. Det skal jobbes for å øke kommunens attraktivitet gjennom 

økt tilhørighet til eget lokalsamfunn, som kan oppnås gjennom at innbyggerne inviteres til å 

medvirke i planleggingsprosesser slik som denne, og for bedre folkehelse som kan oppnås 

gjennom effektiv arealdisponering som tilrettelegger for å gå og å sykle.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde. 

Arealbruken innenfor sentrumsområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 

kommune- og regionsenter. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 



Gang- og sykkelvei i kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet går 

gjennom planområdet, og må bevares.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstartsmøte ble avholdt 

16.02.16, se vedlagt referat. 

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Ringerike kommune 

må avgjøre framtidig status for areal innafor planområdet som eies av kommunen.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

I planprogrammet står det at forslagsstiller er åpen for innspill. De legger opp til folkemøte 

etter høring. Det presiseres ikke hva folkemøtet skal innebære.  

 

Forslagsstiller oppfordres til å tilrettelegge for aktiv medvirkning, da planområdet er svært 

sentralt og vil kunne få betydning for innbyggere og besøkende i Hønefoss. Medvirkninga 

bør også skje før 1. gangsbehandling. Dette fordi vesentlige endringer i planforslaget med 

bakgrunn i medvirkning etter 1. gangsbehandling, vil kunne medføre behov for ny 

høringsrunde.  

 

 

Alternative løsninger 



Det vurderes underveis om det er aktuelt å dele opp planområdet slik at det blir to parallelle 

planprosesser.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er generelt viktig at utearealene blir offentlige, og spesielt viktig er det at allmenn 

ferdsel og opphold sikres langs elva.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Det er positivt at planavgrensinga omfatter et helhetlig område, slik at utviklinga kan bli 

mest mulig effektiv og sammenhengende. Det er derfor ønskelig fra rådmannens side at 

avgrensninga som foreslås i forslaget til planprogram beholdes gjennom hele prosessen. 

 

Dette planarbeidet må ses i sammenheng med det pågående planarbeidet 387 Øya.  

 

Grønnstruktur 

Planområdet framstår som grått i dag, med stort sett harde overflater. Rådmannen mener at 

vegetasjon blir viktig i dette utviklingsområdet, slik at området oppleves som grønt og som 

en naturlig forbindelse mellom Petersøya og Glatved.  

 

Naturmangfold 

Ved opprydning av forurensa grunn må det sikres mot avrenning til Storelva, som kan 

påvirke det biologiske mangfoldet i elva.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Deler av Stormarkedet er verneverdig og bør bevares. Fasadene mot brua er et viktig, 

identitetsskapende landemerke for Hønefoss.  

 

Grunnforhold 

Grunnforhold må undersøkes da området er en fylling, og særlig må kvalitet på lokket over 

kanalen vurderes.  

 

Flomfare 

Området er flomutsatt, og store deler av arealene øst for brua ligger innafor sone for 200-

årsflom. Dette begrenser muligheter for kjellere i planområdet, som igjen er en utfordring 

blant annet med tanke på parkering. I utredningene bør det tas spesielt hensyn til fossen og 

dammen. Forslaget til planprogram beskriver ikke tydelig hvordan flomfare skal utredes. 

Hvordan dette skal ivaretas må tydeliggjøres i planprogrammet før fastsetting.  

 

 

 

Utvikling av gode byrom 



Ved utvikling av sentrale byområder er det viktig å planlegge for offentlige uterom av god 

kvalitet. Dette innebærer blant annet fokus på følt skala (både på rom og bygg), 

gjennomgangsmuligheter og tilgjengelige offentlige funksjoner. Det bør i hovedsak være 

publikumsretta funksjoner på gateplan, både for å unngå konflikt mellom boliger og 

offentlige uterom og for å sikre en menneskelig skala og aktivitet på gateplan.  

 

Boliger 

Det bør tilrettelegges for boliger av ulik størrelse for å sikre et mangfold av beboere, fra 

enslige unge til barnefamilier til eldre. Det er også aktuelt å ha leiligheter for vanskeligstilte 

i planområdet.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er grunn til å mistenke forurensing i grunnen ettersom det er bensinstasjon og vaskehall 

på området, men også generelt fordi området ligger sentralt i byen. Dette innebærer at 

grunnen må undersøkes. Dersom det oppdages forurensing i grunn som krever opprydding, 

må det sikres mot avrenning av forurensing til elva.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Området ligger svært sentralt, og forbinder byen og elva. Det er viktig at denne forbindelsen 

ivaretas og er offentlig og tilgjengelig for alle. Elvestien mellom Petersøya og Glatved går 

også gjennom området og må ivaretas langs elva. Rådmannen ber om at nye forbindelser 

(fortrinnsvis gangforbindelser grunnet nivåforskjeller) i øst-vest retning også utredes. I dag 

oppleves det tungvint å gå fra Brutorget til Tippen.  

 

Basert på erfaring fra annet sentrumsnært planarbeid, er det trolig et ønske fra veieier at det 

avsettes areal til framtidig ny utforming av krysset Arnemannsveien/Hønefoss bru/Kongens 

gate. 

 

Det skal gjennomføres trafikkanalyse, men det er ikke redegjort for hva denne skal 

inneholde. Det forutsettes at den blant annet inneholder vurderinger av dagens vei- og 

krysskapasitet. Den må også inneholde vurderinger av etablering av nye gangforbindelser og 

bevaring av nåværende gangforbindelser gjennom området. Samt anbefalinger for framtidig 

trafikksystem innad i planområdet, blant annet innkjøring til parkering. Adkomst til 

tilliggende eiendommer må ivaretas slik at disse kan nyttes på en hensiktsmessig måte.   

 

Nær- og fjernvirkning 

Området er godt synlig fra elva og fra Glatved, og det må søkes å oppnå en riktig skala og at 

bygningene får høy estetisk kvalitet. Særlig viktig er det at elvekanten ikke blir en bakside, 

men at det blir en fin fasade mot elva. Området er synlig og/eller tilgjengelig fra de fleste 

kanter, noe som er viktig å huske på i utforminga. Det bør utforskes hvordan ulike 

bygningshøyder og – volum påvirker landskapsbildet og kvaliteter innad i planområdet, som 

romfølelse og solforhold.  

   



Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av nye næringsareal i sentrum er positivt for handel i Hønefoss, og det er også 

kontorareal og boliger, da dette gir mer folk i sentrum.  

 

Universell utforming 

Lovpålagte krav om universell utforming må oppfylles, også i de offentlige uteområdene.  

 

Uteoppholdsareal, lekeareal, idrett og friluftsliv 

Det må etableres lekeareal av høy kvalitet for de minste barna innad i planområdet. Dette 

kan løses på tak, samt i de offentlige uterommene. Lekeareal for større barn og unge må 

vurderes tilrettelagt i nærliggende områder, slik som ved Hønefoss skole og Petersøya. Det 

må ses på hvordan adkomsten er til disse områdene, og vurderes om det er behov for 

tilrettelegging av denne.   

 

Området ligger i umiddelbar nærhet til Petersøya og elvestien som går langs Storelva og 

Randselva. Det er planer om flere tiltak for å øke tilrettelegging ned mot elva. Det må 

redegjøres for hvordan elva tenkes integrert i planarbeidet. Glatved og Nordre park er flotte, 

tilgjengelige parkområder tett på planområdet.  

 

Folkehelse 

Sentral utbygging er positivt da det tilrettelegger for at flere kan sykle, gå og bruke 

kollektivt, noe som fremmer folkehelse. Det kan også være positivt i et folkehelseperspektiv 

dersom eldre og vanskeligstilte får tilbud om å bo i byen, slik at de får muligheter til å bruke 

byens funksjoner, både fysisk og sosialt.  

 

Forhold til klima – og energiplanen 

Fortetting av bysentrum er i tråd med klima- og energiplanen fordi det muliggjør gange, 

sykling og bruk av kollektivtransport i hverdagen, med korte avstander til mange funksjoner. 

Planområdet ligger innafor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 

Medvirkning 

Forslaget til planprogram er lite konkret på hvordan planprosessen skal ivareta medvirkning. 

Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Medvirkning kan gjennomføres på mange måter, blant annet gjennom workshops og 

spørreundersøkelser/intervjuer av brukere av området i dag eller av andre sentrumsområder.  

 

 

 

 

Samlet vurdering 

I dette planarbeidet er det viktig at det etableres gode, offentlig tilgjengelige byrom, særlig 

langs elvekanten. Dette innebærer også at de eksisterende forbindelsene gjennom området 

ivaretas og at nye potensielle forbindelser vurderes.  



 

En utbygging på Stormarkedet og særlig Tippen er en god mulighet for å forskjønne et av 

byens mest sentrale områder, med nærhet til vann og grønnstruktur. Flere boliger og 

arbeidsplasser i sentrum bidrar til å skape liv i byen, både på dagtid og på kveldstid. Det er 

viktig at byens innbyggere kan være delaktige i planlegginga av dette området.  

 

Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet 

2. Forslag til planprogram, datert 31.03.16 

3. Referat fra oppstartsmøte, 16.02.16 

4. Gjeldende kommuneplan 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

a. 64-02 

i. Bestemmelser 

ii. Kart 

b. 64-21 

i. Kart 

 

 

 

Ringerike kommune, 15.04.16 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Lars Lindstøl, Ingeborg Faller 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arkivsak ID
Plan ID
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1. Innledning 

1.1 Mandat 

Siv ing Bjørn Leifsen AS er forslagsstiller for planen som vil utarbeides på grunnlag av skisseprosjekt.  

1.2 Formål med planarbeidet 

Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området som en del av Hønefoss sentrum. Området består av 
Ringerike Stormarked der deler av bygningsmassen er verneverdig i tillegg til Tippen området som er 
parkeringsplass og overbygget kanal for vann ut fra kraftstasjonen.  

 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av området. Området planlegges 
utbygget med bymessig bebyggelse for bolig, næring, og parkering. Planarbeidet har videre til hensikt 
å bevare verneverdig bebyggelse, som en del av en moderne byutvikling.  
 
Planen vil bli fremstilt som detaljplan.  

1.3 Planavgrensning 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan foreslås å medta utbyggingsområde i tillegg til noen tilknyttede 
arealer. Areal ut over utbyggingsområdet foreslås tatt med i reguleringsplanen for å sikre 
tilfredsstillende adkomstløsninger til området og gode løsninger for allmennhetens tilkomst til 
elvebredden.  
 

 
Figur 1- Forslag til planavgrensning 
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1.4 Lovgrunnlaget 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 
 Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
 Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
 RPR barn og unge i planleggingen 
 RPR areal og transport i planleggingen 
 RPR for vernede vassdrag 
 RPR Universell utforming 

1.5 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.6.2015 (H-2347B) 
 Fylkesdelplan for Handel, service- og senterstruktur, okt 2003 
 Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007 
 Kommunal planstrategi, vedtatt 21.06.2013 
 Reguleringsplan:  

o «64-02 Hønefoss sentrum», vedtatt 20.12.1976 
o «64-21 Ny adkomst Tippen», vedtatt 30.8.1983 
o «292-02 Rutebilplata» vedtatt 22.5.2003 

  «Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss» - Asplan Viak 2012 
 «Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik» - Rambøll 2011 
 Reguleringsplan «0605-387 Øya» - 1. gangs behandlet 21.10.2014 
 Grønn plakat 
 
 
  

2. Planprosess 

2.1 Organisering 

Forslagsstiller er: Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154 
Plankonsulent er: Siv. ing Bjørn Leifsen AS, Org.nr. 997 275 675 
Ansvarlig for mulighetsstudie: Snøhetta AS, org nr. 956 169 542 
 
Eierforhold:  
Eiendom Eier Byggeområde Annet 
318/448 Ringeriks Kraft AS x  
318/445 Ringerike Stormarked AS x  
318/446 Ringerike Stormarked AS x  
318/451 Ringerike Stormarked AS x  
318/479 Ringerike Stormarked AS x  
318/508 Ringerike Stormarked AS x  
318/504 Ringerike kommune  x 
0/1/0/0 Elv – ikke reg eier   x 
 
Utvikling av området vil bli gjennomført i regi av selskapet Ringerike Stormarked  AS. Dette selskapet 
eies av Tronrud Eiendom AS.  



Tronrud Eiendom AS 
Planprogram – Stormarkedet / Tippen 

 

 

Planprogram – Stormarkedet / Tippen                                                                          Side 6 av 19 
 

2.2 Fremdrift 

Tronrud Eiendom ønsker en rask planavklaring i området for å kunne videreutvikle området til en 
attraktiv del av Hønefoss sentrum.  
 
Det planlegges å klargjøre for innsending av planforslag til 1. gangs behandling første halvår 2016. 

2.3 Medvirkning 

Tronrud Eiendom vil være åpne for innspill i prosessen med å utvikle eiendommen.  
 
«Stormarkedet» består blant annet av noen verneverdige bygg. Tronrud Eiendom har hatt formøte 
med befaring sammen med Buskerud Fylkeskommune, Kulturminneavdelingen for å innarbeide 
verneinteresser tidlig i prosessen.  
 
Kjøp av eiendommen har vært omtalt i Ringblad 10.9.2015.  
 
Tronrud Eiendom vil ved utvikling av området arbeide videre på prosessen som ble initiert ved 
utvikling av «Øya» området. Snøhetta AS har fått i oppdrag og lage forslag til utvikling av området 
med grunnlag i konseptet som ble utviklet for «Øya». Det tas sikte på at området skal fremstå helhetlig 
som et tyngdepunkt mot fossen/elva i sentrum av Hønefoss.  
 
Det vil være viktig mht å få avklart forholdet til overordnet veinett, slik at det legges opp til spesielt 
samarbeide med Statens vegvesen og Ringerike kommune, i form av møter. 
 
Før saken fremmes for 1.gangsbehandling vil en be kommunen om å innkalle til et samordningsmøte 
med etatene på fylkesnivå, på basis av planskisser som vil være tilgjengelig fra tiltakshavers side. 
 
Det legges opp til å ha et folkemøte etter at saken er sendt ut på høring. Tiltakshaver vil arrangere 
dette. 
 

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
 
Avgjørende for at saken bør konsekvensutredes er at det i hht forskriftens §4 annet ledd «kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Så siden planområdet ligger så sentralt til velger en derfor 
å fremme planen iht. forskrift om konsekvensutredning.  
 
Planbeskrivelsen skal inneholde formål, hovedinnhold og virkninger, samt evt. tiltak (KU) med ROS-
analyse, jfr Pbl § 4-3.  
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 

 
Figur 2 - Utsnitt fra Ringerike kommune - kart 
 
Planområdet ligger i Hønefoss sentrum. 
Området grenser i nord til Hønefossen / Begna elv med store åpne flater.  
Planområdet deles av Hønefoss Bru og tar med området rundt «Ringerike Stormarked». Planområdet 
grenser mot Kongensgate i sørvest. Mot sør og øst grenser området mot eksisterende boligområde og 
friområde mot elva.  
 
Mellom planområdet og elva er det opparbeidet gangveg. Området ligger ovenfor «Glatvedt Brygge» 
og i nær tilknytning til den planlagte «Bystranda».  
 
Området er i dag i hovedsak utbygd (Ringerike Stormarked) og opparbeidet til parkering med store 
asfaltflater. Utbyggingens innvirkning på forholdet til omkringliggende landskap vil bli vurdert i 
planarbeidet (jf. Landskapkonvensjonen).  
 

 
Figur 3 – Tippen / Stormarkedet 
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3.2 Grønnstruktur 

Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.  

 
Figur 4 - Utsnitt fra "Grønn plakat" 
 
Utsnittet viser at det ikke er gitt spesielle føringer for grøntstruktur i området. Det forutsettes derved at 
det skal utvikles et bymessig område der grønne innslag vil være en del av «møbleringen» av 
plasser/torg innenfor området. Det vil imidlertid være naturlig at utbyggingen forholder seg til elva slik 
at almennhetens bruk av gangvegen sikres på en god måte.  
 

3.3 Arealbruk 

Området vest for Hønefoss Bru preges av Ringerike Stormarked.  

 
Figur 5 – Ringerike Stormarked 2015 
 
Nedre plan mot øst (Tippen) er asfalterte flater som benyttes til parkering. Det er i tillegg etablert 
vaskehall, bensinstasjon og et lite gatekjøkken på området.  
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Området er i kommuneplan for Ringerike i hovedsak avsatt til «Sentrumsområde». Området rundt 
kanal fra Hønefoss kraftstasjon er avmerket som elv og grøntareal, men området er i realiteten 
nedbygd.  
 

 
Figur 6 - Utsnitt kommuneplan 
 
 
Eksisterende reguleringsplaner for området viser at området er avsatt til hhv. Forretning/kontor, 
offentlig bebyggelse og parker/idrettsplass og parkering.   
 

 
Figur 7 - Utsnitt Reguleringsplan 64-02 
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Figur 8 - Utsnitt Reguleringsplan 64-21- «Ny adkomst til Tippen» 
 

 
Figur 9 - Reguleringsplan 292-02 "Rutebilplata" 
 

 
 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Naturmangfold 

Området er i hovedsak allerede nedbygd med parkeringsareal, det forventes derved at det ikke vil bli 
store konflikter i forhold til naturmangfold.  
 
Utredning:  
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert 
og oppfylt i planarbeidet.  

4.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Området er delvis merket som NB-område i Riksantikvarens register «Nasjonale kulturhistoriske 
miljøer».  
Området er benevnt som «Jugendgårdene» og omfatter Stabells gate og deler av «Øya».  



Tronrud Eiendom AS 
Planprogram – Stormarkedet / Tippen 

 

 

Planprogram – Stormarkedet / Tippen                                                                          Side 11 av 19 
 

 
Figur 10 - Kulturminnesøk 
 

 
Figur 10 - "Jugendgårdene" - Fra Riksantikvarens NB-register 
 
I Riksantikvarens beskrivelse heter det:  
«Området Stabells gate – Søndre Torg er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. 
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den 
regulerte byen ble anlagt, men bebyggelsen i hovedsak er nyere. Her er flere store bygårder i 
jugendstil med høy grad av autensitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Bygningene viser 
variasjon innenfor stilperioden. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi 
er blitt et symbol for Hønefoss.» 
 
Området mot nord «Øya» beskrives som følger:  
«Hønefoss Brug» 
I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt sliperi. I 
1909 – 1910 ble det moderne varmesliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i upusset teglstein 
med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på området (Arnemannsveien 7) 
ble oppført i samme stil.  
 



Tronrud Eiendom AS 
Planprogram – Stormarkedet / Tippen 

 

 

Planprogram – Stormarkedet / Tippen                                                                          Side 12 av 19 
 

Øya: I dette området lå det et relativt stort antall hus, en blanding av bolighus, sager, uthus av ulike 
typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i 1743 var det 35 
hytter mellom sager og møller på Øya.» 
 
SEFRAK-registeret:  
Bygningsmassen innenfor planområdet er ikke registrert i SEFRAK.  
 

 
I 1909-10 ble Hønefoss Brug modernisert med ny fasade mot brua. Med fasader som ble utformet 
med de karakteristiske barokkpregede Jugendgavler som kjennetegner området i dag.  
 
 

 
Figur 11 - Barokk gavlfasader mot Hønefoss bru 
 
I kommunens kartsystem er Stormarkedet registrert som oppført i perioden fra 1875 – 1899 og 
registrert med Høy verneverdi. I tillegg er teglbygning mot vest registrert oppført tidlig i 1900 tallet og 
merket med Høy verneverdi.  

 

 
Figur 12 -fra Ringerike kommunes kulturminneregistrering 
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4.2.1 Bygningsmiljø og estetikk:  

Området inn mot Hønefoss bru har vært sentralt i utviklingen i Hønefoss, da mye virksomhet i byen 
var knyttet til fossen.  
 
Forslagsstiller har bedt om en tidligvurdering fra Fylkesmannen i Buskerud vedrørende verneverdi.  
 
Verneverdig bebyggelse/fasader vest for Hønefoss bru må innarbeides i ny plan for utnyttelse av 
området, mens området øst for Hønefoss bru ikke inneholder estetiske kvaliteter i dag.  
 
Utredning:  
Forslagsstiller har bedt om en tidligvurdering fra Fylkesmannen i Buskerud vedørende verneverdi.  

4.3 Fareområder 

Området består av eldre øyer og er delvis er oppfylt. Det må vurderes nærmere i planarbeidet 
utfordringer ifm stabilitet for oppfylte masser.  
Overskuddsmasser fra byggeprosjektet vil bli håndtert i ht. forskriftskrav (FOR 2004-06-01-931) 
 

 
Figur 13 - Bykart fra 1854 (Ringerike kommune) 

 

4.3.1 Flom 

Flomsonekartet viser området vest for brua ikke berøres av flom. Området øst for brua («Tippen») 
ligger i sonen som er berørt av 200-års flom. Planområdet ligger på kote 70, ca 4 m over 
normalvannstanden i elva her, som flater ut til et stort magasin med stort volum.  
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Figur 14 – Flomsonekart – 200 årsflom 
 
NVE-sin flomsonekartlegging i Hønefoss går opp til området Glatvedt brygge (profil 34). 200-årsflom i 
denne profilen er beregnet til kote 69,8. NVE anbefaler at det legges inn en sikkerhetsmargin på +0,3 
m for arealplaner. Dette vil bli hensyntatt i planleggingen.  
 

 
Figur 15 - Hønefoss 200-årsflom kart NVE 
 
Utredning:  
Forholdet til flom- og rasfare redegjøres for.  

4.4 Støy 

Deler av området er støyutsatt fra trafikkstøy fra Hønefoss bru og Kongensgate.  
 
Utredning:  
Det vil bli utarbeidet egen støyvurdering som del av planarbeidet.  
Retningslinjer for behandling av støy T-1442/2012 vil omtales og legges til grunn for planarbeidet.  
 
 

4.5 Luftkvalitet 

Området nærmest Fv35 kan være utsatt for svevestøv og utslippsgasser fra trafikk.  
 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet T-1520 legges til grunn. Alle planer verdier over anbefalte 
grenser vil bli omtalt og vurdert spesielt.  
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Utredning:  
Egen delrapport.  

4.6 Universell utforming 

Prosjektet vil følge kravene til universell utforming slik de er definert i Plan og bygningsloven med 
forskrifter og veiledninger. Internt på området antar vi derfor at det vil bli lite behov for å drøfte 
universell utforming i planbeskrivelsen. Tilknytningen mellom Øya- området og byen vil imidlertid være 
naturlig å vurdere med hensyn på universell utforming, da eksisterende forhold og naturgitte 
forutsetninger kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle krav knyttet til universell utforming. 
 
Utredning:  
Temaet innarbeides i planene og dokumenteres som del av planbeskrivelsen.  
 

4.7 Samordnet areal- og transportplanlegging:  

God tilgjengelighet til øvrige sentrumsområder og kollektivtransport må redegjøres nærmere for i 
planarbeidet. Området ligger i kort gangavstand fra Hønefoss togstasjon og «Bussgata» i Hønefoss.   
Planarbeidet vil forholdet seg til Ringerike kommune sine overordnede planer for gang- og 
sykkelveger.  
Eksisterende gangveg langs elvekant vil innarbeides i planforslaget.  
 
Utredning:  
Del av planbeskrivelsen og trafikkanalysen (se nedenfor) 
 

4.8 Teknisk infrastruktur 

4.8.1 Adkomst: 

Området har i dag adkomst med bil fra krysset i Kongensgate som ble opparbeidet i fm utbygging av 
Sentrumskvartalet. Til fots er det adkomst fra nord via ny gangbro øst for Hønefoss Bru og fra fortau 
langs Kongensgate.  
Det er i tillegg etablert trapp fra Hønefoss bru til nedre plan.  
 

 
Figur 16 - Oversikt eksisterende adkomst 
 
Planarbeidet tar sikte på å opprettholde dagens «biladkomst» og bedre adkomstforholdene til området 
for fotgjengere. Det vil bli lagt vekt på løsninger som skaper forbindelse på tvers av Hønefoss bru.  
 
Utredning:  
Egen trafikkanalyse 
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4.8.2 Vann- og avløp:  

 
Figur 17 - Utsnitt fra Ringerike kommunes kart 
 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet vann- og avløp. Rett sørøst for planområdet ligger eksisterende 
pumpestasjon for kloakk. Det er i tillegg etablert vann og avløpsledninger langs gangveg mot elva.  
 
Tilkobling for ny bebyggelse må avklares med Ringerike kommune gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Utredning:  
Egen vurdering av tilknytning til kommunal infrastruktur, vann med bla brannvannsdekning, avløp og 
system for renovasjon.  
 

4.8.3 Overvannshåndtering: 

Planarbeidet vil avklare intern overvannshåndtering på området. Det legges opp til at overvann 
fortrinnsvis håndteres på egen eiendom, evt. ledes til elva og ikke belaster kommunen nett.  
 
Utredning: 
Utredes i samme rapport som vann, avløp og renovasjon. 
 

4.8.4 Energi:  

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, som er utbygget i umiddelbart nærhet til 
planområdet. 
 
Utredning: 
Omtales i planbeskrivelsen 
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4.9 Nærmiljø/Bomiljø 

Tronrud Eiendom ønsker at utbyggingen skal gi et kvalitativt godt tilskudd til byen. Området 
planlegges bygget ut med sentrumsbebyggelse.  
 
Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss. Planen viser at hoveddelen av 
planområdet er uten grønnstruktur. Planen viser at området ned mot evla regnes som et verdifullt 
område.  

 
Figur 18 - Hønefoss sentrum i "Grønn plakat" 
 
Området ligger imidlertid med god sikt mot området «Glatvedt brygge» og elva. «Bystranda» 
planlegges etablert øst for planområdet og vil bidra med grønne kvaliteter i området.  
 
Hønefoss har i dag store sentrumsnære grøntområder som vil bli «nærområde» for beboere på 
Tippen.  
 
Utredning:  
Del av planbeskrivelsen 
 

4.9.1 Skolekapasitet/barnehagedekning:  

 
Skole 
Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i Hønefoss 
skolekrets. Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen.  
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Barnehagedekning 
Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det være 
Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet. Det er stort behov for barnehageplasser 
i sentrum. Etablering av barnehage vil bli vurdert i forhold til trafikkbelastning og området egnethet for 
barnehage.  

 
Figur 19 - Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes kartverk) 
 
Utredning:  
Skole- og barnehagedekningen redegjøres for i samarbeid med kommunale etater og presenteres i 
planbeskrivelsen.  

4.10 Forholdet til «Handelsbyen Hønefoss» 

Området ligger i sentrumsområdet i Hønefoss, utbyggingen vil bidra til å styrke Hønefoss som 
bysentrum. Forholdet til handel i øvrig del av sentrum vil bli vurdert i planbeskrivelsen.  
 
Utredning:  
Forholdet til handel i øvrig del av sentrum vil bli behandlet i planbeskrivelsen.  

5. Risiko og sårbarhet 

De antatt mest kritiske tema er omtalt her:  
 
Utredning:  
Det vil bli laget egen ROS-analyse og eventuelle behov for hensynssoner etter pbl § 12-6 vil bli vurdert 
i planarbeidet.  

 

5.1 Arbeider nær Hønefoss kraftstasjon:  

Hoveddelen av strømproduksjon i Hønefossen kommer nå fra «Hønefoss II». Kraftstasjonen på 
nordsiden av elva som stod klar i 1978 og kan utnytte 120 m3 vann i sekundet. Ved større vannføring 
blir også «Hønefoss I» satt i drift. «Hønefoss I» kan nyttiggjøre seg 40 m3/s og består av 2 



Tronrud Eiendom AS 
Planprogram – Stormarkedet / Tippen 

 

 

Planprogram – Stormarkedet / Tippen                                                                          Side 19 av 19 
 

Fransisturbiner fra 1948 – 1958 på 3 MW hver. Disse turbinene er plassert i Hønefoss kraftstasjon 
som er en vernet bygning.  
Vann fra Hønefoss II renner gjennom planområdet under eksisterende parkeringsdekke.  
 

5.2 Forurensning i grunnen:  

KLIF sin base over forurensning i grunnen viser at det er registrert grunnforurensning i området.  
Lokaliteten er registrert som «Tippen» Lokalitetsnummer: 0605023.  
Området er registrert som kommunalt deponi med ukjent omfang .  

 
Figur 20 - Utsnitt fra KLIF kart over Grunnforurensning 

 
Ved bygging av Hønefoss gamle kraftstasjon ble det tatt ut store mengder grus/stein. Disse massene 
ble tippet ut i elva og er opprinnelsen til navnet «Tippen».  
 
På 1920-tallet ble det igangsatt nødsarbeid med «pukking» av steinmassene som la grunnlaget for 
dagens flate område.  
 
Området er dels gjenfylt tidligere elveleie og dels «øyer» i det opprinnelige elveløpet.  
Eventuell forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives. Overskuddsmasser vil bli håndtert etter 
kravene i forskrift (FOR-2004-06-01-931) 
 
 
 
6. Beskrivelse av planforslaget 
 
Snøhetta AS vil utarbeide en «Mulighetsstudie» som vil ligge til grunn for planforslaget.  
Planforslaget vil inneholde «sentrumsformål» der det tas sikte på høy utnyttelse.  
Område vil inneholde boliger og næringsareal som naturlig hører hjemme i sentrum.  
Det tas i tillegg sikte på å sikre gode adkomstmuligheter mellom «Øya» og «Tippen» for fotgjengere.  
 
Planbeskrivelsen vil foruten omtale av planen også gjengi konklusjonene fra konsekvensutredningene 
og ROS-analysen. I tillegg vil planmaterialet bestå av plankart og reguleringsbestemmelser.  



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

Arkivsaksnr.: 15/9831-16   Arkiv: L12  

 

418 detaljreguleringsplan for Follummoen næringsområde  

- 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til detaljregulering for Follummoen næringsområde 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. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 

21.11.05, ved vedtak av 0605_418 Follummoen næringsområde. 

  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Planforslaget innebærer åpning for handel med plasskrevende varer i et område avsatt til 

industri i kommuneplanen, samt en økning fra 25 % til 40 % BYA. Stitraseer gjennom 

området flyttes til en grøntkorridor øst for området, og krysset fv 172 X Follummoveien må 

utbedres i henhold til gjeldende utformingskrav før det gis brukstillatelse for bygg i 

planområdet.   

 



Planforslaget er delvis i strid med kommuneplanen da det åpnes for nytt formål, men 

rådmannen mener arealbruken er hensiktsmessig ettersom det forhindrer at nye areal må 

beslaglegges til utbygging i en situasjon der de bynære friluftsområdene er under press.  

 

Bakgrunn 

Området ønskes omregulert av SAT-gruppen, grunneier i hoveddelen av planområdet, som 

ønsker at det åpnes for handel med plasskrevende varer, samt økt utnyttingsgrad fra 25 til 40 

% BYA.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjort vedtak i saken, men det er gjennomført høring om oppstart, 

utsendt 03.02.16, med frist for innspill 29.02.16.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området ligger ca 6 km nord for Hønefoss og er regulert til industri. Det er nesten ikke 

bygget på området, kun noe på tre tomter i nord. Det er etablert infrastruktur på området i 

form av vei og vann- og avløpsanlegg. Utover dette består området stort sett av skog, med 

noen turstier. Området ligger i tilknytning til et eksisterende industriområde.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/Magnus Torp 20.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av 

plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende temanotater og 

analyser. 

 

Planforslaget innebærer at formålene endres fra å være regulert til industri og lager, til å 

også omfatte handel med plasskrevende varer. Det foreslås en økning i utnyttelsesgrad fra 

25 til 40 % BYA som tilsvarer utnyttelsesgraden for 275 Nedre Kilemoen 3 på motsatt side 

av Follummoveien. Det foreslås også å flytte grøntdraget som er regulert gjennom området 

østover til grøntdraget her, samt å legge om eksisterende turstier inn i dette turdraget. Det 

foreslås ikke endringer i byggehøyde, som er 12 meter i gjeldende plan. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. SAT-gruppen AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.05. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri og lager. Tillatt 

utnyttelsesgrad er 25 % og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer eller 12 meter 

mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 



Planområdet omfatter eiendommene:  

Gbnr 50/294 – SAT-gruppen AS 

50/340 – VN Bygg AS 

50/327 – BMH Eiendom AS 

50/335 – Runar Granstad 

 

Uttalelser til planoppstart 

Cowi AS v/Magnus Torp varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 03.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 06.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Jernbaneverket, 15.02.16 

Avstand til jernbanen: Viser til § 10 - lov om anlegg og drift av jernbane: Det er forbudt 

uten avtale med kjørevegens eier å oppføre bygninger eller annen installasjon, foreta 

utgraving eller oppfylling innen 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet 

følger av reguleringsplan.  

 

Det er viktig med tilstrekkelige sidearealer for sikker togdrift.  Det skal sikre handlefrihet i 

forhold til senere utvidelser, anlegg for teknisk utstyr, master for kontaktledning, 

signalutstyr og støyskjermer. Det skal sikre forenklet tilkomst til sporet og nødvendig plass 

for reparasjoner og vedlikehold, tilstrekkelig avstand ift. støy, vibrasjoner, strukturlyd m.m.  

 

Avrenning:  

Planen må sikre at overflatevann behandles slik at det ikke er fare for at utvasking og/eller 

andre endringer som kan påvirke jernbanen negativt. Likedan må planarbeidet sikre at 

eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for jernbanen.  

 

Friluftsområde:  

Friluftsområde mellom jernbanen og industriområdet må avsettes til friluftsområde eller 

lignende formål for å sikre skråningen mot jernbanen. 

 

Gjerde:  

Planen må innarbeide sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot 

jernbanen. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

Grunnforhold:  

Tiltak i grunnen – herunder graving eller masseforflytning – vil, avhengig av de stedlige 

grunnforhold, kunne destabilisere jernbanen. Tiltakshaver må foreta nødvendige grunn- 

undersøkelser før tiltak iverksettes.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse:  



JBV forutsetter at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse etter PBL § 4-3, og at 

ROS-analysen legges ut til offentlig ettersyn sammen med planforslaget. 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Avstand til jernbanen: 

Avstand til jernbanen er hensyntatt i planforslaget. Nærmeste avstand mellom byggegrense 

og nærmeste spors midtlinje er over 60 meter. 

 

Avrenning:  

Tiltaket skal ikke endre avrenningsforhold mot jernbanen. Ved tiltak i planområdet skal 

også sikres at eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for 

jernbanen. 

 

Når det gjelder overvann skal dette håndteres inne på tomtene ved infiltrasjon i grunnen og 

at overvannet føres til tilliggende bekk eller annet drensystem. Det skal vurderes 

erosjonssikring hvis overvannet føres samlet ut av området. Løsningene utarbeidet og 

godkjent i 2005 videreføres i planforslaget. 

 

Friluftsområde: 

Regulert friluftsområde i gjeldende bebyggelsesplan (2005) videreføres i planforslaget, og 

får utvidet bredde for å sikre gode og tilgjengelig fri- og turarealer. Videre sikres jernbanen 

tilstrekkelige sidearealer, og skråningen mellom industri-  området og jernbanen sikres. 

 

Gjerde:  

Sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot jernbanen, 

innarbeides i planens reguleringsbestemmelser. 

 

Grunnforhold: 

Sikres i rekkefølgebestemmelsene og i byggesak.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse iht. PBL § 4-3 utarbeides ifm. planforslaget, og denne legges ut 

til offentlig ettersyn sammen med planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelse om avrenning til jernbanen og om geotekniske undersøkelser i forhold til 

jernbanen legges til i bestemmelsene. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB), 23.02.16 

Miljøvennlige energiløsninger:  



FMB ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet som en del av planarbeidet og 

viser til nasjonale mål for energieffektive bygningsløsninger og at plan- og bygningsloven 

stiller krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. 

Viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe 

eller bioenergi.  

 

Samordnet areal- og transportplanlegging: 

FMB viser til Statlig plan- retningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, og ber om at det legges vekt på en 

trafikksikker atkomst for gående og syklende, og at kommunen vurderer behovet for 

tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

 

Handel med plasskrevende varer:  

FMB påpeker at handel med plasskrevende varer vil øke transporten til området og medføre 

at klimagassutslippene vil øke og er derfor skeptisk til å åpne opp for handel i dette området. 

Ber Ringerike kommune vurdere i kommuneplanen hvilke områder det skal kunne etableres 

handel. Viktig å konsentrere mest mulig av handelen til sentrumsområdet og plassere 

plasskrevende og arealkrevende varer i randområdene for å redusere transportbehovet. 

Kilemoen ligger ca. 4-5 km fra Hønefoss sentrum, og er derfor et område hvor det ikke bør 

legges til rette for besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet. FMB ber om at dette temaet 

blir nøye vurdert som en del av dokumentasjonsunderlaget til planforslaget og viser til 

definisjon i fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Hvis det skal åpnes opp for 

plasskrevende varer skal definisjonen i fylkesdelplanen legges til grunn.  FMB belyser tema 

som bransjeglidning og utfordring med supplerende varegrupper.  

 

Naturmangfoldloven:  

FMB bemerker at bebyggelsesplanen for området ble vedtatt før natur- mangfoldloven trådte 

i kraft i 2009. Det må derfor redegjøres for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp. 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Miljøvennlige energiløsninger:  

Nye bygg innenfor planområdet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet setter 

strenge krav til bl.a. lav energibruk i byggene.  

 

Området ligger utenfor nett for fjernvarme. 

 

Samordnet areal og transport: 

Tiltaket er etter vår vurdering i tråd med føringer gitt i rikspolitiske retningslinjer samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. At plasskrevende virksomheter etableres på steder 



som Kilemoen betyr bl.a. at sentrumsnære arealer kan frigjøres til utbygging og fortetting.  

Dette sikrer høyere utnyttelse nært til et viktig kollektivknutepunkt.  

 

Planforslaget vil medføre en økning i antall bedrifter, noe mer arbeidsplassintensive 

bedrifter og økt handel på Kilemoen. Trafikkutredningen konkluderer med at myke 

trafikanter vil utgjøre en begrenset del av trafikken til og fra området. Det er videre svært få 

boliger i nærområdet. Dermed vurderes det som lite hensiktsmessig eller kostnadsforsvarlig 

å etablere G/S til og fra området.  

 

Det går i dag bussrute langs Fv. 172, med busstopp der Follummoveien møter Fv. 172. Det 

er derimot ikke et avmerket busstopp. Planforslaget vanskeligjør ikke mulighet for bussrute 

til Kilemoen, og kollektive transportmidler omtales i planforslaget, men det legges i 

utgangspunktet ikke opp til krav om opparbeidelse av bussholdeplass el lign.   

 

Handel med plasskrevende varer:  

I planforslagets bestemmelser er det bestemmelser som sikrer type handel og omfang:  

- Handel med plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 

planteskoler/ hagesentre.  

- Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at plasskrevende 

handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen. 

 

Videre er vår vurdering at planforslaget legger til rett for "rett virksomhet på rett sted", iht. 

den såkalte ABC-modellen. For vurdering se planbeskrivelsen kap. 8.2.  

 

Det er redegjort for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp.  

 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener det er positivt at areal som allerede er regulert til industri kan brukes til 

andre utbyggingsformål framfor at nye areal beslaglegges til utbygging, ettersom de bynære 

friluftsområdene rundt Hønefoss er under stort press. Det har vist seg å ikke være marked 

for industrietableringer på det regulerte området. Som forslagsstiller også sier så er det 

positivt å flytte handel med plasskrevende varer ut av byen for å frigjøre areal for mer 

effektiv utnyttelse i sentrumsområder.  

 

Det er svært viktig at definisjonen av plasskrevende varer er tydelig og ikke kan tolkes, for å 

unngå etablering av trafikkgenererende handel i dette området. Derfor brukes definisjonen 

fra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, med unntak av 

innstramming slik at hagesentre ikke tillates.  

 



Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Statens vegvesen(SVV), 23.02.16 

Samordnet areal- og transport:  

SVV påpeker viktigheten av at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng 

med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent 

kommune(del)plan. At det skal åpnes for andre typer formål (enn industri og lager), slik som 

handel med plasskrevende varer, gir en indikasjon på at det er ønskelig å regulere for formål 

som ikke er i tråd med gjeldende KP. Alle relevante fagområder for Statens vegvesen 

(arealpolitiske føringer, trafikk, støy og trafikksikkerhet) skal utredes i reguleringsplanen. 

 

Trafikkutredning:  

Planarbeidet åpner for økt utnyttelsesgrad og andre arealformål enn regulert i gjeldende 

plan, noe som vanligvis medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. De 

trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres, herunder hvilke trafikktyper og 

mengder ny reguleringsplan kan tenkes å påføre det øvrige vegnettet. 

 

Kryssene for Follummoeveien x Fv172 og Fv172 x E16 må inngå i analysen. Forholdet til 

kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. 

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- 

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet.  

 

Støy:  

Byggegrensen skal vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For 

regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg må støyforholdene være 

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må også vurderes om 

trafikkøkning som følge av plantiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i 

området. SVV minner om at byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, 

parkeringsplasser m.m. 

 

Kollektive transportmidler:  

Videre ber SVV om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Samordnet areal- og transport: 

Det vises til tilsvar til FMB angående samordnet areal og transport. For øvrig skal relevante 

fagområder utredes ifm. planarbeidet.   

 

Trafikkutredning:  

Det er utarbeidet en trafikkutredning i tråd med innspill fra bl.a. SVV. I rapporten  



anbefales at det gjennomføres en mer detaljert trafikksikkerhets- vurdering av krysset E16 x 

Fv. 172. Det presiseres at dette bør skje uavhengig av utbyggingen, fordi det med generell 

trafikkvekst vil bli både økt trafikk på hovedveg- og lokalvegnettet, og det allerede er 

utfordringer der i dagens situasjon. Videre konkluderes med at krysset mellom Fv 172 og 

Fullummoveien bør utbedres med trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i Statens 

vegvesens håndbok V121. Det understrekes at krysset ventelig ikke vil ha 

avviklingsproblemer i fremtidig situasjon. 

 

Anbefalinger i trafikkutredningen er innarbeidet i rekkefølge- bestemmelsene.  

 

Støy: 

Planområdet grenser ikke til hverken fylkes, riks-, eller Europavei. Det reguleres ikke 

støyømfintlige formål i området. 

 

Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse med 

planarbeidet. I denne anbefales det at boligen utredes for lokale støytiltak dersom 

Follummoen området utbygges. 

Utredning og tiltak sikres i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Kollektive transportmidler: 

Viser til tilsvar til FMB.  

 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener ÅDT som var beregna for gjeldende plan fortsatt kan benyttes som 

grunnlag for utbygging som kan tillates før utredning må gjennomføres, men at det må 

gjennomføres sikkerhetsutredninger av krysset fv. 172 X E16 dersom ÅDT for området 

overstiger det som er tillatt i gjeldende plan. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert 

av forslagsstiller. 

 

 

Statnett, 29.02.16 

Byggeforbudsbelte:  

Plangrensen er lagt slik at tomtegrensen går inn mellom dagens ledninger. På Ringerike er 

byggeforbudsbeltet øket til totalt 85 meter for begge ledningene. Dette måles 27,5 meter 

horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning. 

 

I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, 

ikke tillatt å endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk 

av anleggsmaskiner, kraner, sprengstoff etc., nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, 

skal vår ledningsmester varsles i god tid før anleggsstart. Fjellsprengning i nærhet av linjer 

må utføres av kvalifiserte personer. Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle 



anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som kan bety bruk av både kjøretøy og 

helikopter. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Byggeforbudsbelte: 

Et byggeforbudsbelte er lagt inn i reguleringsplanen som faresone – høyspenningsanlegg. 

Denne sonen er videreført fra gjeldende bebyggelsesplan (2005). Bredde på faresonen målt i 

meter horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning, er i overkant av 50 meter.  

 

Det innarbeides en bestemmelse som sikrer at ved tiltak innenfor området skal det innhentes 

uttalelse fra Statnett før tiltaket igangsettes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

  

 

Buskerud fylkeskommune(BFK), 29.02.16 og 15.03.16 

Automatisk fredete kulturminner:  

I brev av 29.2.16 uttaler BFK at det må gjennomføres arkeologiske registreringer i 

planområdet. Etter påfølgende dialog frafalles kravet om arkeologiske registreringer i epost 

av 15.3.16. Dette etter ny gjennomgang av saken. BFK ber derimot om at det innarbeides en 

reguleringsbestemmelse som opplyser om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd, og foreslår følgende formulering: «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: 

BFK har ingen merknader hva gjelder nyere tids kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Automatisk fredete kulturminner: 

Uttalelsen tas til orientering.  

 

I planforslaget innarbeides en reguleringsbestemmelse som sikrer at en ved eventuelle funn 

under anleggsarbeid eller annen virksomhet stanser arbeidet og tar kontakt med 

kulturminne- myndighetene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringerike kommune, utbygging(RKU), 22.02.16 

Kapasitet – vannledninger:  



Området er bygget ut med infrastruktur, blant annet felles/privat vei og vann- og 

spillvannsledninger. Det tas et forbehold vedr. vannledninger: den høyere utnyttelsesgraden 

og eventuelt krav til sprinkling kan medføre at eksisterende vannledninger har for liten 

kapasitet.  Det vil si at området i tillegg til kravet på 50 l/s mot min. 2 bar trykk må ta høyde 

for vann til sprinkling.  

 

RKU vil kreve at det redegjøres for behovet til sprinklingsvann før planen vedtas, og at det 

gjøres en utredning på det eksisterende vannettet på dette næringsområdet. Det tas inn 

rekkefølgebestemmelse om krav til brannvann, og at det ikke gis igangsettingstillatelse for 

nye bygg før brannvannsbehovet er dekket. Viser også til rekkefølgebestemmelser i 

gjeldende plan. RKU ønsker å bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kapasitet – vannledninger: 

I rapport av Cowi AS datert 03.05.16 om vurdering av brannvann/slukkevann utarbeidet i 

forbindelse med planarbeidet fremkommer det at det eksisterende vann- og avløpsledninger 

ikke dekker behovet til tilstrekkelig brannvannskapasitet for den utbyggingen planforslaget 

legger opp til. Rapporten legger frem alternativer for å løse kapasitetsutfordringen. I 

planforslaget er dette fulgt opp ved at det i planbestemmelsene § 6.1 nr. 4 er angitt at det 

ikke kan gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannforsyningen 

tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

RKU vil bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringeriks-kraft AS, 26.02.16 

RIK-Nett har noe nett i og rundt planområdet (bl.a. Høyspent- lufttrase i grensen i sør og 

mot Follummoveien og høyspentkabeltrase i adkomstveien). Jf. forskrift for elektriske 

forsyningsanlegg skal den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til 

nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter.   

 

Det vises til enhver 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. RIK ønsker å bli 

informert i den videre planfasen, for å kunne planlegge eventuelle endringer/ flyttinger/ 

ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 

planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 



Tas til følge. Planforslagets byggegrenser og faresone sikrer at den horisontale avstanden fra 

ytterste fase på høyspentlinjene til nærmeste punkt på bygninger er større enn 6,0 meter. 

 

Øvrige merknader tas til orientering.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad, blant annet 

gjennom variert tilbud av handel. For å oppnå effektiv arealdisponering skal funksjoner, 

blant annet handel, lokaliseres etter ABC-modellen om rett virksomhet på rett sted. Handel 

med plasskrevende varer faller inn under C-lokaliteter, som ligger lengst fra 

sentrumskjernen.   

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til industri. Planforslaget er 

delvis i strid med overordnete planer, ettersom det åpner for handel med plasskrevende varer 

i tillegg til industri.  

 

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 er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 



Planlagt bebyggelse og funksjoner passer godt inn i et allerede etablert industriområde med 

nær tilknytning til hovedveinettet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer.  

 

Infrastruktur 

Infrastruktur i form av vei, vann og avløp er etablert på området. Brannvannskapasitet må 

utredes før det gis igangsettingstillatelse. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Eksisterende stier legges om og grøntdraget som i dag går gjennom området flyttes til 

grøntdraget i øst, noe som gir et bredere belte med grønt, og bedre fleksibilitet i 

byggeområdene.  

 

Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er oppfylt.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Utredningsplikten er oppfylt.  

 

ROS-analysen avdekker ingen forhold med høy risiko, men flere med middels risiko. Disse 

er i stor grad knytta til trafikkforhold, samt blant annet terreng, vann- og kraftforsyning og 

rekreasjonsområde. Avbøtende tiltak for å unngå disse risikoene er innarbeida i 

planforslaget. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener det er positivt at det åpnes for handel med plasskrevende varer på 

Follummoen, framfor at det åpnes for nye utbyggingsområder i bynære friluftsområder. På 

denne måten frigjøres også areal i sentrum, som kan nyttes til boliger og mer publikumsretta 

aktivitet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Buskerud fylkeskommune 

b. Buskerud fylkeskommune 



c. Fylkesmannen i Buskerud 

d. Jernbaneverket 

e. Ringeriks-kraft AS 

f. Utbygging Ringerike kommune 

g. Statnett 

h. Statens vegvesen 

6. Oppstartsvarsel 

7. Gjeldende reguleringsplan 191-2 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_418 Detaljregulering for  

Follummoen næringsområde 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / COWI 30.5.2016 

 

1.gangs behandling i hovedkomiteen 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  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 (PBL §12-5) 
 

Området som er regulert er innenfor reguleringsgrensen som vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr.1) 

 BKB1-2: Forretning/industri 

 BIL: Industri/lager 
 

 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

 SKV1-2: Kjøreveg  
 

3. Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3) 

 GF: Friområde 

 

4. Hensynssoner (PBL §12-6) 

 Sikringssone (PBL § 11-8, A1) 

Frisikt (H140_) 

  

 Faresone (PBL § 11-8, A3) 

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370_) 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 
 

§ 1. Fellesbestemmelser 
 

1. Utomhusplan (PBL § 12-7, nr.11) 

Det skal lages en utomhusplan for hver tomt. Ved oppdeling av delområder i flere tomter, 

skal det utarbeides en disposisjonsplan jf. § 6.1.1.Utforming, bruk og behandling av ubebygd 

areal skal være dokumentert ved utomhusplan som framlegges ved søknad om 

rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i målestokk 1:500 og omfatte kotesatt 

detaljplassering av bebyggelse, parkeringsplasser, uteoppholdsareal, avfallsløsninger, interne 

atkomstveier og vise terrengendringer (gamle og nye koter), universell utforming, løsninger 

for-, og skjerming av, områder for utendørslagring, overvannshåndtering, evt. 

plassering/høyde/utforming på gjerde, samt grøntområder, evt. vegetasjonsbevaring, 

etablering av ny vegetasjon i feltet. 

 

2. Universell utforming:  

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal sikres 

tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot diskriminering på grunn 

av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og 

gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Avvik 

må begrunnes i forbindelse med byggesøknad. 

 

3. Støy og annen forurensning: 

Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som 

er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer. 

 

4. Terrengbehandling/utforming/estetikk: 

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Valg av 

utforming/plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med 

skjæringer, fyllinger, murer etc. Maksimalt avvik fra opprinnelig terreng er +/- 1,5 meter. 

 

5. Kulturminner:  

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

6. Parkering  

Parkering regnes ikke med i %-BYA. Parkeringsdekning skal være iht. kommunens gjeldende 

parkeringsbestemmelser. Parkeringsdekning for sykkel skal angis iht formål:  

 Forretning/industri: Minimum 4 plasser/1000 m2. 

 Industri/lager: Minimum 2 plasser /1000 m2. 

 

For begge formål skal behov dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak.   

For store lastevogner og trailere må det anlegges vente- og biloppstillingsplasser. 

 

7. Utendørs lagring:  
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Plass avsatt til eventuell utendørs lagring skal omsøkes ved søknad om tillatelse til tiltak.  

 

8. Lokal overvannshåndtering 

Prinsipper om lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og 

prosjektering av tiltak innenfor planområdet. Ved søknad om tiltak skal det foreligge plan for 

behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann. 
 

9. Eksisterende vegetasjon:  
Eksisterende trær som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1) 

 

§ 2.1 Forretning/industri (BKB1-2) 

1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Området BKB1-2 kan nyttes til forretning/industri, herunder plasskrevende handel, samt 

produksjonslokaler, lager og logistikkvirksomheter. Med plasskrevende handel menes 

forretninger som forhandler biler og andre motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler.  

 

 - Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige 

 tekniske anlegg innenfor byggeformålet BKB1-2.  

 

 - Internveg/kjøreveg inne på området skal ha snøopplag på en side. Det tillates i 

 tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.      
       

2. Bygningstype (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Innenfor området tillates ikke varehandel utover det som er nevnt i §2.1. Ved etablering av 

virksomheter med bransjeglidning eller som er tilnærmet like de som tillates i § 2.1, skal 

lokalene ikke være mindre enn 2000m2.  
 

3. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 %. Parkering på terreng medregnes 

ikke i %-BYA.  

 

4. Byggehøyder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha geims-/mønehøyder på inntil 12 m, i forhold til ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 

5. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Det tillates etablering av 

vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder andre mindre tiltak ut over byggegrensene.  

 

6 Materialbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse skal ha en utforming tilpasset omkringliggende bebyggelse gjennom form og 

materialbruk. 

 

 

 

7. Grøntområder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
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Areal mellom veggrunn (både regulert og angitte internveger) og byggegrense, som ikke 

nyttes til parkering/manøvrering/avkjørsler, opparbeides som grøntareal. 
 

 

§ 2.2 Industri/lager (BIL) 

 

1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Området BIL kan nyttes til industri, herunder produksjonslokaler, lager og 

logistikkvirksomheter. 
 

 - Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige 

 tekniske anlegg innenfor byggeformålet. 

 

 - Internveg/kjøreveg inne på området skal ha snøopplag på en side. Det tillates i 

 tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.       

       

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 %. Parkering på terreng medregnes 

ikke i %-BYA.  

 

3. Byggehøyder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha geims/mønehøyder på inntil 12 m, i forhold til ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 

4. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder andre mindre tiltak ut over 

byggegrensene.  

 

5. Materialbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse skal ha en utforming tilpasset omkringliggende bebyggelse gjennom form og 

materialbruk. 
 

7. Grøntområder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Areal mellom veggrunn (både regulert og angitte internveger) og byggegrense, som ikke 

nyttes til parkering/manøvrering/avkjørsler, opparbeides som grøntareal. 
 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr.2) 
 

§ 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (SKV1-2)  

SKV1 Skal være felles adkomst for feltene BIL og BKB1-2. SKV2 skal være felles adkomst 

for felt BIL. Mindre justeringer kan gjøres ved søknad om tiltak. 

 

§ 3.2 Vann- og avløpsnett (PBL § 12-7, punkt 1) 

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig godkjent vann- og avløpsledning. 
 

 

 

§ 4. Grønnstruktur (§12-5 nr. 3) 
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§ 4.1 Grønnstruktur – Friområder (GF) 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Innenfor området kan det anlegges turstier/skiløyper. 

 

2. Vegetasjon (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, der dette ikke er i konflikt med 

høyspentlinjene.  

 

§ 5. Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 

§ 5.1 Sikringssone - Frisiktsone - H140 

Hensynssone H140_# omfatter frisiktsone ved veg. I frisiktsoner skal det være frisikt 0,5 m 

over tilstøtende vegbane. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 

 

§ 5.2 Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) – H370  

Innenfor sikringssone H370_ tillates det ikke etablert bygg. Det kan opparbeides 

parkeringsplasser. Ved tiltak innenfor området skal det innhentes uttalelse fra Statnett før 

tiltaket igangsettes.   

 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 6. 1 Før igangsettingstillatelse:  

1. Disposisjonsplan  

For områdene BIL og BKB1-2, skal det utarbeides en overordnet disposisjonsplan som viser 

en helhetlig organisering av delområdet, med tomtegrenser, internt vegnett med byggegrenser 

som viser atkomst til resten av områdene osv. Disposisjonsplanen skal være utgangspunktet 

for en mer detaljert utomhusplan, jf. § 1.0, pkt. 1. Disposisjonsplanen skal leveres i 

forbindelse med byggesøknad eller tomtedelingssøknad. 
 

2. Grunnundersøkelser 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak i områdene BIL og BKB1-2 før det er 

gjennomført tilstrekkelige geotekniske undersøkelser. Geotekniske undersøkelser skal også 

omfatte forholdet til jernbanen. Geotekniske anbefalinger skal legges til grunn for behandling 

av søknad om og utføring av bygge- og anleggstiltak. 

 

3. Overflatevann:  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak i områdene BIL og BKB1-2 før det er sikret 

at overflatevann behandles slik at det ikke er fare for at utvasking og/eller andre endringer som 

kan påvirke jernbanen. Videre skal det sikres at eventuelle endringer i grunnvannet ikke medfører 

negative virkninger for jernbanen.  

 

4. Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
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planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 

trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. 

 

5. Brannvern  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
  

6. Forurensing 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygning, skal det dokumenteres at virksomheten ikke 

forurenser grunnvann. 

 

7. Fellesanlegg  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med 

det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: vei, 

hovedvannledning for vann og avløp. Fellesanlegg kan bygges etappevis. 
 

8. Stinett 

Før oppføring av gjerder som stenger allmenn ferdsel gjennom et område, og før det gis 

igangsettingstillatelse til tiltak som kommer i konflikt med eksisterende gjennomfartsløype 

gjennom området, skal alternativ trasè som kobler eksisterende stinett sør og nord for 

planområdet etableres.  

 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet før det er etablert 

sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8 m høyde mot jernbanen.  

 

9. Trafikksikkerhetsvurdering:  

Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak som medfører overskridelse av BRA 4000 m² 

totalt for planområdet, skal det foreligge en trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16 x fv. 

172 er utført, og avklaring av ev. tiltak.  

 

10. Krav om utbyggingsavtale 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbyggere og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse 

til 

disse planene. 

 

11: Støy 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innen felt BKB2, før støybelastningen 

for eksisterende bebyggelse i Follummoveien 8 er beregnet ut fra full utbygging av tiltaket.  

 

 

§ 6.2 Før brukstillatelse: 

1. Utearealer 

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i planområdet før utearealer er opparbeidet slik 

de er beskrevet i utomhusplanen. 

 

2. Kryssutforming:  
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Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i planområdet før atkomstkrysset mellom fv. 

172 og Follummoveien er utbedret med trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i 

Statens vegvesens håndbok V121. 
 

 

 

3. Støy:   

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innen felt BKB2 før støytiltak for eksisterende 

bebyggelse i Follummoveien 8 er utført.  

 

 

§ 7. Dokumentasjonskrav 

 
1. Etablering av forretningsarealer  

Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at plasskrevende 

handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen. 
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1. Sammendrag 

 Planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende hovedformål 
industri/lager, nord i planområdet. Sør i planområdet tilrettelegges det for kombinert 
formål forretning/industri, der forretning – handel med plasskrevende varer er et nytt 
formål. Plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler, i tråd med definisjonen i fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur.  

 
 Det legges også til rette for økt utnyttelsesgrad i byggeområdene, fra dagens %- BYA 

25% til %-BYA 40%. Dette er samme utnyttelse som er vedtatt i tilliggende 
reguleringsplan for næringseiendommen Kilemoen 3.  

 
 Friområdene flyttes for å sikre større og mer hensiktsmessige byggeområder og 

friområder. Dette medfører at friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva får økt areal og 
bredde. Turvei som i dag krysser næringsområdet, legges til friområdet. 

 

2. Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

 Hensikten med planarbeidet er å sikre et oppdatert plangrunnlag for området, samt å 
sikre nye og byggeklare forretnings- og industritomter i regionen. Tilrettelegging for 
næringsutvikling bidrar til økt økonomisk bærekraft og økt sysselsetting, lokalt og 
regionalt, og er i tråd med kommunale og regionale mål og føringer. 

 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller for planforslaget er SAT-gruppen AS, som også er eier av hoveddelen av 
arealet.   

 Tabell: Oversikt over grunneiere 

Gnr/bnr - eiendomsnavn Eier 

50/294 – Hoveddel av planområdet SAT-gruppen AS 

50/340 – Del av planområdet VN bygg AS 

50/327 – Del av planområdet BMH Eiendom AS 

50/335 – Del av planområdet Runar Granstad 

50/1 – Follum – Naboeiendommer i nord 

og sør 

Anne Bang Lyngdal 

4000/6 – Randsfjordbanen  Jernbaneverket 
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2.3 Tidligere vedtak i saken 

 Ikke gjort tidligere vedtak i saken.  

2.4 Utbyggingsavtaler 

Planarbeidet kan utløse behov for utbyggingsavtale mellom utbygger/andre 
næringsaktører på Kilemoen og Ringerike kommune vedrørende utbedring av 
atkomstkrysset mellom fv. 172 og Follummoveien, samt utarbeidelse av en 
trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16 x fv. 172, i tråd med konklusjon i 
trafikkrapport.    

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 4-2”Planbeskrivelse og 
konsekvensutredninger”, med tilhørende forskrift. Ansvarlig myndighet, Ringerike 
kommune, har fastsatt at tiltaket ikke er i konflikt med § 4 og derfor ikke skal 
konsekvensutredes (se vurdering kap. 7).  
 

3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 

Planarbeidet er varslet til naboer, offentlig og private berørte parter i brev av 29.1.16, 
og annonse i Ringerikes blad 6.2.16, samt på kommunens hjemmesider. Ved frist for 
innspill 29.2.16 var det innkommet 7 merknader.  
 

4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer 

Fylkeskommunale planer 
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016, vedtatt 06.12.12. Visjonen i strategien 
er "Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst". I 
planstrategien foreslås det blant annet en regional plan for næringsutvikling og 
verdiskaping.  
 
Fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur: Senterstrukturen defineres i fire 
nivå: fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og nærsenter. Planen 
begrenser mulighet for etablering av ordinær publikumsrettet handelsvirksomhet 
utenfor handelssentrum og den legger føringer i forhold til hvordan man tenker 
senterstruktur og etablering av handelsarealer. Handel med plasskrevende varer 
defineres som: forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruks- 
maskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre. I planen 
understrekes at plasskrevende handel bør lokaliseres til arealer utenfor sentrums- 
områdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til sentrumsområdenes randsone eller til 
egne områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen.  
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Kommunale planer: 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.4.15. Visjoner for næring omtales under 
kap. 4.2: "I 2030 har Ringerike et robust næringsliv, med god bredde, og høy 
verdiskaping og produktivitet. Ringeriksbanen og E16 er bygd ut, og dette har styrka 
regionens konkurransekraft og gitt en økt integrasjon med områdene rundt. 
Kompetansenivået gjenspeiler bredden i næringslivet, og Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold (HBV) er en viktig aktør i Ringerikssamfunnet. Antall arbeidsplasser har økt i 
takt med befolkningsveksten. Arbeidsplassvekst og samferdselsutbygging har vært 
viktige forutsetninger for å nå målet om 40 000 innbyggere i 2030." Planforslaget 
sikrer vekst av arbeidsplasser, og økt verdiskapning i nærområdet. Videre sikrer en 
utvikling av området målet om et robust næringsliv med god bredde. Planforslaget er i 
tråd med kap. 5 a), d) og e) – Effektiv arealdisponering. Her heter det at: "Ringerike 
skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom: 
a) Å ha tilstrekkelige planavklarte arealer til nærings- og boligformål. d) Å se 
arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. e) Lokalisering 
av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC modellen – "rett 
virksomhet på rett sted".  
 
Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.8.2007: Planområdet er avsatt til 
industri, nåværende. Arealdelen har fellesbestemmelser, jf. § 1.0, bl.a. knyttet til 
plankrav. Det er også gitt bestemmelser til utbyggingsrekkefølge for konkrete områder 
jf. § 1.0.2, men planområdet er ikke oppført blant disse. Det er også felles- 
bestemmelser knyttet til radon, støy, krav om konsekvensutredninger, fareområder for 
kvikkleire og flom, som må vurderes ved planarbeid.  
 

 
Utsnitt av kommuneplanen arealdel med planområdet avmerket (Ringerike kommune). 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
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Reguleringsplan for Nedre Kilemoen 2, vedtatt 15.3.88, dekker planområdet, og et 
større område nord og sør for planområdet. I arealene utenfor planområdet gjelder 
denne reguleringsplanen fortsatt, og disse arealene er i hovedsak regulert til industri. 
Denne planen regulerer også adkomstvegen opp til Kilemoen. 
  

 
Tv. Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen 2, th. tilgrensende arealplaner 
(planområdet markert med rød stiplet strek).  
 
Bebyggelsesplan for Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.05, er en mer detaljert plan 
innen planavgrensningen for ovennevnte reguleringsplan. I bebyggelsesplanen er 
planområdet regulert til industri/lager, friluftsområde og felles avkjørsel. 
Bebyggelsesplanens bestemmelser legger til rette for utnyttelse på BYA=25%, maks 2 
etasjer, og maksimal mønehøyde 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det er 
angitt tomter med tomtenr. i plankartet.  
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Bebyggelsesplan for Nedre Kilemoen 2 fra 2005 (Ringerike kommune).  

4.3 Tilgrensende planer 

Reguleringsplan for Nedre Kilemoen, vedtatt 29.11.84, dekker et større areal vest for 
planområdet. Dette arealet er regulert til industri, adkomstveg m.m.  
 
Reguleringsplan for Nedre kilemoen 3, vedtatt 29.08.02 ligger vest for planområdet.  
Dette området er regulert til industri/lager og felles avkjørsel.  

 

4.5 Temaplaner 

Energi og klimaplan – Ringerike, vedtatt 02.12.10 er en temautredning som integreres 
i kommuneplanen. Planens hovedformål er å: stimulere til økt bruk av alternative 
energikilder, utfasing av oljefyring, redusere klimautslipp til transport, gjennom 
satsning på kollektivtrafikk, sykling, og fokus på utslipp fra kjøretøyer. Videre er det 
satt mål om Ringerike kommunes egen energibruk.  
 
Folkehelsemeldingen 2012-2030, vedtatt 21.02.2013. Gir føringer for økonomiske 
prioriteringer og gjenspeiles i handlingsplanene i kommunens alle 
virksomhetsområder. Man skal se samlet på alle planer som vil ha konsekvenser for 
verdien som friluftsområde (Hovsmarka, Eggemoen, Hverven moen og Kilemoen). 
Prioritere gode nære uteområder med trygge omgivelser og nærhet til aktiviteter, der 
befolkningen bor. Trygge og gode møteplasser der folk ferdes. Gode sykkel- og 
gangstier der folk ferdes.   
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) har som formål å ta 
vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser.   
 
- Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å 
redusere forurensning.  
 
- Lov om kulturminner («kulturminneloven») verner om kulturminner og kulturmiljøer, 
det vil si objekter og områder som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. 
Lovbestemmelsene omfatter faste kulturminner som byggverk og anlegg, eventuelt 
med et område rundt kulturminnet, løse kulturminner, båter, skipsfunn og 
kulturmiljøer. Loven beskriver hva som er automatisk fredet og hva som kan fredes 
ved enkeltvedtak.  
 
- RPR for samordnet areal og transportplanlegging skal sikre at arealbruk og 
transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.  
 
- Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 skal forebygge 
støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom 
følgende: Anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt 
eksisterende støykilder synliggjøres i anbefalinger om hvor bebyggelse med 
støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje med 
særlige avbøtende tiltak. 
 
- Den europeiske landskapskonvensjonen har som mål å fremme vern, forvaltning og 
planlegging av landskap, samt å organisere europeisk samarbeid på disse områdene.  
 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 24.juni 2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en 
rekke viktige tema i planlegging. Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, 
samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og 
landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 
 
 

5. Beskrivelse av planområdet  

 5.1 Beliggenhet 
Beliggenhet: 
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 Planområdet består av gnr/bnr. 50/294, samt tre mindre fradelte parseller (gnr./bnr. 
50/327, 50/335 og 50/340). Planområdet består ellers av et delvis utbygget 
industriområde. Området ligger ca. 6 km nordvest for Hønefoss sentrum.  

 

  
 Skisse av planområdets beliggenhet, utenfor Hønefoss. (Ringerike kommune) 

 Kilemoen ligger i et område med flere andre større nærings- og industriområder, 
deriblant Follum/Treklyngen og Hensmoen. Nordvest for planområdet ligger Kilemoen 
massetak. Atkomst til planområdet er via fv. 172 og Follummoveien. Sistnevnte knytter 
Kilemoen til Fylkesveien. Planområdet ligger i hovedsak på en flat furumo, mens den 
sørøstre delen av planområdet, mot randsfjordbanen og Begna domineres landskapet av 
en lang skråningsformasjon som følger elvedraget i retning nord/sør.  

  
 Avgrensning og størrelse på planområdet 
 Planområdet utgjør totalt 194 daa, og er gitt den samme avgrensingen som gjeldende 

bebyggelsesplan. Området grenser til offentlig kjøreveg i vest, høyspentlinje mot sør 
(Holsledningen), jernbane mot øst og industriområde mot nord Gnr/Bnr 50/1).  
 

 
 
 5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 Dagens arealbruk: 
 Planområdet består av et regulert industri/lager område, som delvis et bygget ut. Det er 

etablert en adkomstvei i planområdet – Kilemokroken, som er lagt som en sløyfe inn på 
området og som møter Follummoveien i to kryss. Resten av planområdet består av 
ungskog /furuskog som krysses av to turveger.  
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 Tilstøtende arealbruk:  
 Mot nordvest, på vestsiden av Follummoveien, ligger et industri/næringsområde, som 

sammen med planområdet utgjør hoveddelen av Nedre Kilemoen. Sør for planområdet 
ligger furuskog og noe dyrket mark. Arealene er regulert til industri (1988), men ikke 
bebygget. I grensen mot syd krysser også kraftlinjen Holsledningen (Hol-Oslo). Her 
hugges en vel 80 m korridor langs linja. Mot sørøst ligger Randsfjordbanen, og 50-100 
meter lenger øst ligger elva Begna. E16 krysser elva rett sør for dette. Mot nord ligger 
ungskog/furuskog og turområder, som også er regulert til industri (1988).   

 

 
Dagens arealbruk i området, (COWI AS).  
 

 
 
 5.3 Stedets karakter 

Struktur og estetikk 
 Planområdet er preget av å være et eksisterende industriområde. Det er etablert en 

adkomstvei, og langs ligger eksisterende næringsbygg. Resten av arealet er foreløpig 
preget av furuskog/ungskog.  

  

 Eksisterende bebyggelse 
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 Eksisterende bebyggelse består av nyere næringsbebyggelse på de tre utparsellerte 
tomtene. De seks byggene varierer i størrelse og utforming, med grunnareal på 150 m² 
og opp til 1300 m². Byggene rommer verkstedbygg, lager, kontor og garasjer.  

 

  

 Eksisterende bebyggelse på de utparsellerte tomtene, sett i retning nord. (COWI AS) 

 

 5.4 Landskap  
Topografi og landskap 

 Store deler av arealet innen planområdet består av en lett skrånet furumo, retning øst-
vest. Langs den sørøstlige plangrensen mot Begna/Randsfjordbanen, preges landskapet 
av en åsrygg der landskapet faller ned mot elva. Laveste punkt i planområdet, ned mot 
Randsfjordbanen ligger på kote 130. Elva ligger på ca. kote 114. Denne åsryggen følger 
elvedalen i retning nord/sør og utgjør et godt synlig landskapstrekk. Den flate furumoen 
fortsetter i retning vest, før landskapet stiger relativt bratt opp til kote 195, og utgjør en 
tydelig åsrygg. Virksomhet til Kilemoen Masseuttak utgjør et markant brudd i denne 
åsryggen.  
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 Fugleperspektiv som viser Kilemoen og Follummoen i retning nord. Planområdet er markert 

med rødt, åsryggene som gult og furumoen er markert som grønn. (Google/COWI AS) 
  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 Området ble registrert i 1995. Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner eller 
nyere tids kulturminner. Det er ikke registrert funn av kulturminner i umiddelbar nærhet 
til planområdet, iflg. miljødirektoratets - naturbase.no. Nærmeste funn er ved E16 
Årbogen, der det er gjort funn av en kullgrop.   

 
5.6 Naturverdier 

 Området preges av ungskog av furu med innslag av gran og bjørk. Det er ikke registrert 
arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper, verneområder, helhetlige 
kulturlandskap i eller i nærheten av planområdet, iflg. naturbase.no. Området ligger 
innenfor område avmerket meget viktig sand/grusressurs, jf. Ringerike kommunes 
kartdatabase.  

   
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk 

 Området utgjør utkanten av et større friluftsområde på Kilemoen/Hensmoen. Over 
planområdet går to traktorveger/turstier i retning nord/sør. Stien som ligger lengst øst 
mot Begna er knyttet sammen med stier videre nordover langs elva. Det er ikke 
avmerket merkede fotruter, skiltede sykkelruter, eller kartlagte friluftsområder i 
naturbase.no.  

 
5.8 Landbruk 
Det finnes ikke dyrket mark innen planområdet.  
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 5.9 Trafikkforhold 
Adkomst: 

 Planområdet er tilknyttet E 16, via Follummoveien og FV 172 Vestre Ådalsvei. 
Follummoveien er tilknyttet Fv. 172 med et vikepliktskryss, og krysset mellom Fv. 172 
og E16 er også et vikepliktskryss, hvor E 16 naturlig nok har forkjørsrett. 

 Fartsgrensen på Fv. 172 er i likhet med E16 80 km/t. Fartsgrensen på Follummoveien er 
i henhold til NVDB 50 km/t. 
 

 Tidligere analyse:  
 I forbindelse med reguleringsplan for Kilemoen massetak ble det utarbeidet en 

trafikkanalyse av Asplan Viak i 2014. I følge denne analysen har Kilemoen sanduttak 
en biltrafikk på ca. 90 ÅDT, herunder 30 personbiler og 60 lastebiler. Det ble 
gjennomført kapasitetsanalyser av atkomstkryss og E16 x Fv. 172. Trafikkmengdene 
her ble estimert med bakgrunn i ÅDT-tall. Denne analysen peker på god avvikling og 
restkapasitet i krysset. 

  

 Trafikkmengde: 
 I forbindelse med planarbeidet har COWI gjennomført trafikktellinger i atkomstkrysset 

for å dokumentere den faktiske trafikkmengden. Resultatet av trafikktellingene viste 
god avvikling og restkapasitet i krysset, både for morgentrafikk (200 kjt/t) og 
ettermiddagstrafikken (250-300 kjt/t). Det vises til vedlegg 3 for mer detaljert 
beskrivelse av trafikktellingene.  

 
 Trafikkmengder på overordnet nett:  
 Trafikkmengdene er i all hovedsak hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Basert på 

trafikktellingene gjennomført av COWI i april 2016 er ÅDT for Follummoveien anslått 
og Fv. 172 justert opp noe.1 

 

                                                           
1 Basert på gjennomsnitt av morgen- og ettermiddag, samt antagelse om 12 % makstimetrafikk i hver 
rushperiode (totalt 24 % av ÅDT) 
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 Trafikkmengder ÅDT på omkringliggende vegnett (hentet fra Nasjonal Vegdatabank  
 NVDB, samt estimert med bakgrunn i telling) (COWI AS). 

 
 Trafikksikkerhet:  
 På fv. 172 i nærheten av krysset ved Follummoveien er det registrert i alt fire ulykker 

med lettere personskade, men etter 2005. I krysset fv. 172 x E16 er følgende ulykker 
registrert de siste 10 årene: 

  
 Tabell: Trafikkulykker registrert i NVDB fra 2006-2016 

Nr. Årstall Utfall Uhellskode 

1 2013 Drept Kryssende kjøreretninger  

2 2009 Drept Venstresving foran kjørende i motsatt retning 

3 2011 Lettere skadd Venstresving foran kjørende i motsatt retning  

 
 Krysset fv. 172 x E16 er ikke definert som et ulykkespunkt ihht. til Statens vegvesens 

definisjon, men det er verdt å merke seg at av tre ulykker så har to av disse vært 
dødsulykker. Dødsulykkene skyldes at utkjørende trafikk fra Fv. 172 har kollidert med 
langsgående trafikk på E16. Ulykken med lettere skade skjedde i forbindelse med 
venstresving inn mot Fv. 172. Bildene under viser utformingen av krysset E16 x Fv. 
172. Krysset er fullkanalisert med både trafikkøy i sekundærveg, høyresvingefelt med 
trekantøy, samt eget venstresvingefelt. 

 



   

 15

  
 Bildet viser krysset sett fra høyresvingefeltet nordfra. (Google) 

 
 Kollektivtrafikk og gang/sykkel: 
 Nærmeste busstopp til planområdet er i krysset hvor Follummoveien møter Fv. 172, 

hvor bussrute 233 Hønefoss-Vestre Ådal-Elsrud stopper. Det er ikke et avmerket eller 
anlagt busstopp her. Bussruten har begrenset frekvens og avganger. Fra planområdet er 
det drøyt 700 meter gangavstand til denne holdeplassen. 

  
 Det er ikke anlagt G/S-veg eller fortau langs dagens adkomstveg Follummoveien. 
 Området ligger i relativt lang avstand fra boligområder/bysentrum, og transporten til 

Kilemoen foregår i hovedsak med bil. 
 
 5.10 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 
Vann-/avløpsanlegg ble prosjektert til bebyggelsesplan (2005), og senere bygget etter 
kommunalteknisk standard. Når det gjelder vannforsyning er området tilknyttet 
eksisterende offentlig vannledning som ligger i offentlig veg. I 2005 ble det utredet at 
området vil kunne forsynes med brannvann. til svarende 50 l/s.  

 
Når det gjelder spillvann er området tilknyttet eksisterende offentlig spillvannsledning  
som ligger i offentlig veg. Når det gjelder overvann på de allerede utbygde tomtene,  
håndteres dette inne på tomtene ved følgende løsninger: 

 Infiltrasjon i grunnen 
 Føre overvannet til tilliggende bekk eller annet drensystem.  
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 Kart over vann- og avløpsløsninger på Kilemoen (Ringerike kommune).  

 

 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Området er ikke dekket av fjernvarmenettet.  

 

5.11 Grunnforhold 

 Kommunens løsmassekart viser elve- og bekkeavsetning i planområdet, og 
berggrunnskartet viser gabbro amfibolitt i berggrunnen.  
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 Kart over løsmasser – kommunens kardatabase. I planormådet er elve- og  
 bekkeavsetning – fluvial avsetning. (ngu.no) 

 
Ledninger 
Høyspentledningen Holsledningen krysser over den sydlige grensen av planområdet.    

 Spenningen i ledningen er iflg NVE 300 kV forbi planområdet. Det ligger en lokal 
kraftlinje langs Follummoveien i vestre grense av planområdet, og en linje som krysser 
planområdet rett nord for Holsledningen.  

 
 Kartskissen viser Ringerikskrafts nett i området. Rød stiplet strek –  
 Høyspentkabeltrase, rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase.  
 Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast.  
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 Evt. rasfare 
 Ifølge NVEs kartportal skrednett.no finnes det ingen rasutsatte områder innen 

planområdet, eller umiddelbar nærhet til området.     
 

5.12 Støyforhold 
 Det er ikke oppført eller planlagt støyfølsom bebyggelse innen planområdet. I følge 

Ringerike kommunes kartportal ligger ikke planområdet innenfor gul eller rød sone for 
veitrafikk, med unntak av et svært begrenset areal helt syd i planområdet.  

  

  
 Støysonekart veitrafikk, (Ringerike kommune).   
  

 5.13 Næring 

 Kilemoen er et av flere nærings- og industriområder i området. I nord ligger Hensmoen, 
og i øst ligger Treklyngen på Follum, som er under utvikling. Innen planområdet er det 
etablert fire bedrifter; VN Maskin AS - mekanisk produksjon, 

  Stefans Mekaniske - mekanisk produksjon, Byggmesteren Hønefoss AS  - 
entreprenør/byggmester, Kravo Bil og Eiendom AS – verksted biler. På Kilemoen 
finnes i tillegg flere større aktører, herunder Nettbuss, Ringeriksgass, Svelviksand, 
Haiex plastrør, Ringerike Liftutleie, Bilskadesenteret Ringerike med flere. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

 6.1 Planlagt arealbruk 

 Planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende hovedformål industri/lager 
(BIL) nord i planområdet. Sør i planområdet tilrettelegges det for kombinert formål 
forretning/industri (BKB1-2), der forretning – (handel med plasskrevende varer) er et 
nytt formål. Plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler, i tråd med definisjonen i fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur.  

 
 Det legges også til rette for å økt utnyttelsesgrad i byggeområdene, fra dagens %BYA 

25% til %BYA 40%. Dette er samme utnyttelse som er vedtatt i tilliggende 
reguleringsplan for næringseiendommen Kilemoen 3.  

 
 Friområdene sikres arealmessig som i gjeldende bebyggelsesplan, men flyttes for å 

sikre større og mer hensiktsmessige byggeområder og friområder. Dette medfører at 
friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva får økt areal og bredde. Turvei som i dag 
krysser næringsområdet, legges til friområdet.   

 
  Fig. Arealtabell 

Formål Areal i daa 

Industri/lager (BIL) 59,9 

Forretning/industri (BKB1-2) 92,4 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – 

kjøreveg (f_SKV1-2) 
8,5 

Grønnstruktur – friområde (GF) 33,1 

Totalt 194  
  
 

6.2 Reguleringsformål 
   1.  Bebyggelse og anlegg 

 Industri/lager – BIL 

 Forretning/Industri – BKB1-2 

   2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg – SKV1-2 

3.  Grønnstruktur 

 Friområde – GF 
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 Utsnitt av plankart. Kartet er ikke i målestokk.  
 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 Bebyggelse og anlegg –Industri/lager (BIL) utgjør nordøstre byggefelt. Innenfor feltene 
tillates etablert industri og lagervirksomhet. De utparsellerte tomtene er medtatt i feltet.  

  
 Bebyggelse og anlegg – Forretning/Industri –(BKB1-2). Innenfor feltene tillates 

etablert industrivirksomhet, som også inkluderer lager, og forretningsvirksomhet 
(plasskrevende varer).  Plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler 
biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg 
fra planteskoler.  

 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg, omfatter adkomstveien til 

byggefeltene som legges i hesteskoform, med utgangspunkt i Follummoveien. Vegens 
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linjeføring og bredder videreføres fra bebyggelsesplan (2005), og inkluderer annen 
veggrunn og teknisk infrastruktur. Tiltakene er etablert. 

 
 Grønnstruktur – friområder, omfatter friområdet på den sørøstlige delen av 

planområdet. Dette sikrer at tidligere regulert grønnstruktur sikres arealmessig.  
 

 
 Tv. Turdraget i bebyggelsesplanen (2005), flyttes i retning øst, og tas inn i friområdet. Th. 

eksisterende stier som beholdes (grønn), stier som utgår (brun), og mulige nye stitraséer (blå). 

  
 Den tidligere grønnkorridoren FO03, er re-lokalisert til friområdet ned mot jernbanen 

og elva, slik at friområdet her har blitt utvidet i retning vest (se skisse over). Plangrepet 
sikrer helhetlige og fleksible byggeområder, samtidig som man flytter en grønnkorridor 
som ikke er etablert, til et areal som er i bruk. Dette vil gi et større friområdet hvor det 
er rikelig med plass til å sikre lokale turstier og evt. andre aktiviteter.  Tidligere 
regulerte turveger flyttes i retning sørøst, og lagt via friområdet. Traséene vil bli 
opparbeidet med samme standard som eksisterende stinett, med fokus på ivaretakelse 
av lokal natur.   
 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 

 Felt BKB1, BKB2 og BIL: Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. 
Byggegrenser er vist på plankartet.  

 
 Innen faresone – Høyspenningsanlegg – H370 sørvest i planområdet tillates det ikke 

etablert bygg. Det kan opparbeides parkeringsplasser.  
  
 Det skal lages en utomhusplan for hver tomt. Ved oppdeling av delområder i flere 

tomter, skal det utarbeides en disposisjonsplan jf. § 5.1.1. Utforming, bruk og 
behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som framlegges 
ved søknad om rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i målestokk 1:500 og 
omfatte kotesatt detaljplassering av bebyggelse, parkeringsplasser, uteoppholdsareal, 
avfallsløsninger, interne atkomstveier og vise terrengendringer (gamle og nye koter),  
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 universell utforming, overvannshåndtering, evt. plassering/høyde/utforming på gjerde, 
samt grøntområder, evt. vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet. 
 

 6.5 Bebyggelsens høyde 

 Felt BKB1, BKB2 og BIL: Tillatt gesimshøyde er maksimum 12 m over gjennomsnittlig 
planert terreng. 

  

6.6 Grad av utnytting  

 Felt BKB1, BKB2 og BIL: Utnyttingsgraden beregnes i prosent bebygd areal og skal 
være maksimalt % BYA = 40%. Dette er en økning fra gjeldende bebyggelsesplan 
(2005), som angir % BYA = 25 %. 

 

 
 Illustrasjonsplan for området som viser utbygging med tilnærmet maksimal utnyttelse, 
 inkludert arealer til parkering, varelevering og grønnstruktur.  
   

 Det er utarbeidet en illustrasjonsplan på basis av planforslaget som viser en utnyttelse 
på ca. %-BYA =34%, tilnærmet full utnyttelse (ekskl. allerede bebygde tomter).  Denne 
illustrasjonen antyder en utbygging som lar seg gjennomføre, basert på de 
forutsetninger som gis ifht. utnyttelse, parkeringsnorm og krav til grønnstruktur på 
tomtene. I denne er det er estimert at ca. 40 % av totalarealet avsettes til forretning - 
handel med plasskrevende varer og 60 % til industri/lager.  
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 Formål industri/lager er vist i felt BIL og del av BKB2 i reguleringsplanen. Arealet 
(eksl eks. bebyggelse), utgjør ca. 27 500 m². Formål forretning (plasskrevende varer) er 
lagt i felt BKB1 og del av felt BKB2. Utbyggingsareal innenfor byggefeltene slik 
illustrasjonsplanen viser det, med tilnærmet full utnyttelse er estimert til 46 900m².  

 
 6.7 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

 Hvilke bedrifter som skal etablere seg er pr.d.d. ikke avklart. På felt BIL tillates kun 
etablert industri/lager. I felt BKB1-2 tillates kombinerte formål forretning/industri, noe 
som bidrar til fleksibilitet, og her vil fordelingen avhenge av marked og etterspørsel, 
samt tekniske og arealmessige rammer. 

  
 Konkret hvor mange arbeidsplasser som vil kunne skapes på Follummoen er ikke klart. 

Dagens industri/lagerbedrifter har omlag 15 ansatte på ca. 12 daa. Det arbeides med 
planer for å etablere Byggmakker på Follummoen (ikke avklart). I deres planer for 
nyetablering, bergenes det ca. 30 ansatte på ca. 4000 m².  Hvis dette antall ansatte pr 
m2 videreføres for hele området kan det ved full utbygging bli ca. 40-70 arbeidsplasser 
knyttet til formål industri/lager-bedrifter og mellom 150 – 200 arbeidsplasser knyttet til 
formål forretning (handel med plasskrevende varer). Det presiseres at dette er et anslag, 
og at det er avhengig av hvilke type bedrifter som etablerer seg, og hvor mange ansatte 
disse har.  

 

 
 Illustrasjon som viser området sett i retning sør, utbygget med tilnærmet maks utnyttelse, 

inkludert arealer til parkering, samt varelevering. Industri/lager er vist med oransje, 
forretning/plasskrevende varer er vist med blått.  

 
 Arealet innenfor industriområdet kan oppdeles etter virksomhetenes behov. Før det gis 

tillatelse til fradeling av tomter skal det foreligge en disposisjonsplan som viser den 
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aktuelle tomta sett i forhold til omkringliggende tomter, interne veger og øvrige 
tekniske anlegg. 

 
 Planforslaget med de ovennevnte endringer, åpner for bygg med større grunnflate, og 

dermed større virksomheter enn det som i dag kan etableres.   
 

 
 Illustrasjon som viser området sett i retning nord, utbygget med tilnærmet maks utnyttelse, 

inkludert arealer til parkering, samt varelevering. Industri/lager er vist med oransje, 

forretning/plasskrevende varer er vist med blått.  
  
 Aktuelle aktører:  
 Byggmakker har planer om å etablere seg i felt BKB1 (se skissen over). En evt. 

etablering av Byggmakker vil medføre etablering av omlag 4000 m² næringsarealer. 
Arealene i utbyggingsplanene er medtatt illustrasjonsplanen.   

 
 6.8 Parkering 

Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 
Parkering regnes ikke med i %-BYA. Parkeringsdekning skal være iht. kommunens 
gjeldende parkeringsbestemmelser. Parkering skal medregnes i % BYA med 18 kvm pr 
plass. Parkeringsdekning for sykkel skal angis iht formål:  

 Forretning/industri: Minimum 4 plasser/1000 m2. 

 Industri/lager: Minimum 2 plasser /1000 m2. 
 For begge formål skal behov dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak.  For store 

lastevogner og trailere må det anlegges vente- og biloppstillingsplasser. 

BM 
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Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg løses i utomhusplan.   
 
6.9 Trafikkløsning 
Planforslaget viderefører hovedløsningen i gjeldende bebyggelsesplan.  
 

6.10 Kjøreatkomst 

Tilknytning til overordnet vegnett er lagt via Follummoveien og fv. 172 til E16.  
Planforslaget vil føre til økt trafikk på lokalveger og øvrige veger, herunder E16. Det er 
estimert at full utbygging vil genere ÅDT på rundt 2600, med ca. 340 kjt./makstimen 
ettermiddag. Den største prosentvise økningen skjer på Follummoveien og fv. 172 med 
vekst på 50-60 % som følge av utbyggingen. Trafikkøkningen fra utbyggingen kommer 
i tillegg til generell trafikkvekst, og vil med gjeldende forutsetninger i perioder gi 
avviklingsproblemer i krysset E16 x fv. 172. 
 
Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser som sikrer tiltak på tilliggende vegnett iht. 
konklusjoner i trafikkrapporten:  
 
§ 6.1. pkt. 9. Trafikksikkerhetsvurdering: Før det kan gis igangsettingstillatelse for 
tiltak som medfører overskridelse av BRA 4000 m² totalt for planområdet, skal det 
foreligge en trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16 x fv. 172 er utført, og avklaring 
av ev. tiltak. 
 
Bakgrunnen for at bestemmelsen er knyttet til BRA 4000 m² totalt for planområdet, er 
en utregningsmetode der man ser på trafikk generert av gjeldende plan, mot trafikk 
generert av nytt planforslag. Under vises en beregning av trafikken til planområdet iht 
til gjeldende plan, og iht. nytt planforslag (illustrasjonsplan. Utregningen er gjort på 
basis av faktorer angitt i trafikkrapporten.  
 
- Industri/lager: Her benyttes faktor en på 1,9 per 100 m² og ÅDT utgjør 70 % av VDT.   
- Forretning (plasskrevende varehandel): Her benyttes en faktor på 13 per 100 m² og 
ÅDT utgjør 90 % av VDT. Man får da følgende utregning:  
   
Fig. trafikkoversikt. 

 Formål Areal (m²)  

gir 
 

ÅDT 
Bebyggelsespla
n 2005 (samme 
som sist) 

Industri/Lager 36 540 492 
Totalt 36540 492 

Ny 
reguleringsplan 
(iht 
illustrasjons- 
plan) 

Industri 
/lager 
 
 

 
27 500 

 
372 

 
Forretning 

 
19400 

 
2340 
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 Totalt 46 900 2 600 

                           
Ringerike kommune ønsker at det tas utgangspunkt i trafikk generert av forretning 
(handel med plasskrevende varer) ved beregningen. Man tar da utgangspunkt i hvor 
mye m² forretning – handel med plasskrevende varer som skal etableres før man har 
trafikk tilsvarende maks utnyttelse på gjeldende plan - ÅDT 492.  
 

M² forretning 19 400 / ÅDT  2340 = 8,2 biler pr m² handel i området.  
8,2 m² handel x ÅDT 492 = 4078 m². 

 
Dette vil si at rekkefølgebestemmelsen vil slå inn før IG ved etablering av over 4000m2 
for formål forretning (handel med plasskrevende varer innen planområdet).  
 
Videre er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse knyttet til trafikkrapportens 
anbefalinger knyttet til tiltak i kysset fv. 172 x Follummoveien:  
 
§6.2, pkt. 2 – Kryssutforming: Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i 
planområdet før atkomstkrysset mellom fv. 172 og Follummoveien er utbedret med 
trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i Statens vegvesens håndbok V121. 
 
6.11 Utforming av veger 

Vegens linjeføring og bredder, samt annen teknisk infrastruktur, videreføres fra 
bebyggelsesplan (2005), da tiltakene allerede er etablert. Kjørevegen er gitt en bredde 
på 10 m, som inkluderer annen veggrunn og teknisk infrastruktur. Planområdet er 
relativt flatt, som gir gode stigningsforhold på adkomstveien. Adkomst til de enkelte 
tomtene/bedriftene løses i utomhusplan.  
 

De regulerte frisiktområder i gjeldende bebyggelsesplan videreføres, men oppdateres 
iht. nytt planlovverk.  
 

6.12 Varelevering 

Varelevering løses på den enkelte tomt. Ved innsending av byggesøknad skal det sendes 
inn utomhusplan for den ubebygde delen av tomta, som viser veger, parkering, varelevering 
m.m.  
 
6.13 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
SKV1 skal være felles for alle tomter innen planområdet. SKV2 er felles for felt BIL. 
Eiendomsforholdene reguleres ikke i planforslaget.  
 
 
6.14 Universell utforming  



   

 27

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens 
rundskriv Q-29/2010 om universell utforming).  
 
Turveger vil der de legges om bli anlagt med samme utforming som øvrig stisystem, 
som består av skogsstier og traktorveger.   
 
6.17 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

 Eksisterende løsning: 
 Vann-/avløpsanlegg ble prosjektert til bebyggelsesplan (2005), og senere bygget etter 

kommunalteknisk standard. Når det gjelder vannforsyning er området tilknyttet 
eksisterende offentlig vannledning som ligger i offentlig veg. 

 

  
 Kart over vann- og avløpsløsninger på Kilemoen  (Ringerike kommune). 

 Brannvann: 
 I 2005 ble det utredet at området vil kunne forsynes med brannvann til svarende 50 l/s. 

Trykklinje ved uttak på 50 l/s (trykk fra høydebasseng Kilemoen). 
 I Hovedplan Vann for Ringerike kommune som er vedtatt i Kommunestyret 

29.06.2005, sak 0080, står det blant annet i punkt 2: "Kapittel 15. Mål og 
resultatområder for vannforsyningen" fra hovedrapporten vedtas som mål for 
vannforsyningen i Ringerike kommune i planperioden 2005 - 2015. I kapittel 15.3.1 
Nok vann er blant annet angitt dimensjonerende brannvannsmengder, slukketid og 
trykk ut fra nettet. For nye industrifelter og nye bymessige strøk: 50 l/s mot minimum 
2,0 bar. For nye industriområder og tilsvarende med mer spesielle vannmengdebehov 
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utover ovennevnte (f.eks sprinkling), må tiltakshaver dokumentere brannvannsbehov.
  

 
 Med de endringer i reguleringsplanen som foreligger, så er det trolig at det er behov for 

brannvann utover kommunens krav på 50l/s.  Det er vurdert ulike alternativer for å øke 
brannvannkapasiteten til området. Det forutsettes at bassengkapasitet er god nok 
ettersom området ligger tett opp til kommunens vannverk og det største 
høydebassenget. 

  
 Alternativ 1: Etablering av ny vannledning mellom næringsområde og 

hovedvannledning langs Begna. Ved å etablere helt ny vannledning direkte mellom 
Næringsområdet og eksisterende Ø200 støpejernsledning langs Begna, vil en kunne øke 
kapasiteten til området ytterligere. Ledningstrase er på 200m og det anbefales å benytte 
styrt boring for å få etablert ledningen. Det forutsetter at det ikke er fjell i lednings- 
traseen. I denne situasjonen er det mulig å ta ut 90l/S mot 20 mVs. For ytterligere 
kapasitetsøkning må eksisterende Ø200 STJ oppgraderes på deler av strekningen. 

  
 Alternativ 2: Etablering av ny vannledning mellom hovedvannledning fra vannverket 

og næringsområdet. I denne situasjonen er det mulig å ta ut 145l/S mot 20 mVs, her 
med valgt dimensjon Ø250 PE100 SDR11. Ved å benytte Ø315 PE100 SDR11 vil en 
kunne ta ut over 200l/s. Dette alternativet vil kunne løse alle eventualiteter for fremtidig 
forsyning i området. Ledning går over et LNF område og alternativet krever avtale med 
aktuelle grunneiere. Anslått anleggskostnad er ca. 2,5 mill. (ekskl.mva). 

 
 Alternativ 3: Oppgradering av eksisterende Ø200 støpejernsledning ved f.eks 

utblokking. Det er lite tilknytninger på eksisterende vannledning i Follumoeveien og 
dette legger til rette for å oppdimensjonere eksisterende vannledning ved å benytte 
utblokking, en såkalt gravefri løsning (noDIG). Strekningen frem til uttaksted er på 
775m. Følgende kapasitetsøkning er mulig å få til: 
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 Grunnlag brannvannsberegning.  
 
 Oppsummering: I tillegg til de 3 alternativene vil det også være mulig å kombinere 

alternativene. F.eks så vil alternativ 1 kunne kombineres med utblokking av 
eksisterende støpejernsledning på deler av strekningen. Dette for å få litt mer kapasitet 
enn det som alternativ 1 gir alene.  Trase for alternativ 1 og 2 er grovt plassert og det 
må foretas en nøyere vurdering av plassering i forhold til ny reguleringsplan og andre 
planer i området.  Det må også påregnes oppgradering av dimensjon på interne 
vannledninger i næringsområdet avhengig av nye byggplasseringer og sprinkelbehov. 
Det vil være viktig å avklare det høyeste sprinklerkravet for eventuelle virksomheter i 
området. Det kan også være at andre tilsvarende planer for naboområdene har 
sammenfallende behov noe som kan påvirke valg av alternativ. I forhold til ny 
reguleringsplan anbefales det at krav om brannvannsdekning innarbeides som 
rekkefølgebestemmelse med følgende tekst: "Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for 
bygninger før det er dokumentert at brannvannsforsyning tilfredsstiller 
forskriftsmessige krav". 

  
 Spillvann:  
 Når det gjelder spillvann er området tilknyttet eksisterende offentlig spillvannsledning 

som ligger i offentlig veg. I 2005 ble det konkludert med at: Tomtene som ligger mot 
øst vil ikke kunne føres inn på offentlig ledningsnett på selvfall. Dette avhenger av om 
det bygges med kjeller, samt hvor på tomten bygget plasseres. Det blir opp til utbygger 
å vurdere kjellerløsning. Ved behov etableres pumpekum og pumpeledning til VA-
ledninger liggende i felles adkomstveg. 
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 Når det gjelder overvann ble det i 2005 konkludert med at dette skal håndteres inne på 
tomtene med følgende løsninger: 

 Infiltrasjon i grunnen 
 Føre overvannet til tilliggende bekk eller annet drensystem.  

 
Det skal vurderes erosjonssikring hvis overvannet føres samlet ut av området. 

 

 Se vedlegg 4 – notat – brannvann for mer detaljert beskrivelse.  

 

6.18 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Løsninger av avfallshenting skal vises i utomhusplan.  
 
6.19 Støy 
Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse 
med planarbeidet. I denne anbefales det at boligen utredes for lokale støytiltak dersom 
Follummoen området utbygges. 
 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser som skal sikrer at det ikke kan gis 
igangsettingstillatelse for bygninger innen felt BKB2, før støybelastningen for 
eksisterende bebyggelse i Follummoveien 8 er beregnet ut fra full utbygging av tiltaket. 
 
 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innen felt BKB2 før støytiltak for 
eksisterende bebyggelse i Follummoveien 8 er utført. 
 
6.19 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
 

 Radon: Forholdet til radon sikres gjennom TEK10 (byggteknisk forskrift) og 
iht. bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune. 

 Vei/kryss: Adkomstkrysset fv. 172 x Follummoveien og krysset E16 x fv. 172 - 
krav om videre utredning og ev. tiltak for å avbøte evt. avviklingsproblemer i 
kryssene sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. 

 Kraftforsyning: Høyspenttrasé for Holsledningen. Deler av område for 
forretning/industri blir liggende innenfor byggeforbudsbeltet for ledningen. 
Området reguleres med hensynssone fare i tilstrekkelig utstrekning fra 
høyspentlinjen og med tilhørende bestemmelse som angir hvordan man skal 
forholde seg til høyspenttraséen. Høyspent kabeltrasé langs Follummoveien er 
hensyntatt ved at planen regulerer byggegrense mot Follummovegen, som 
ivaretar tilstrekkelig avstand til høyspenttraséen. 

 Vannforsyning: Eksisterende vann- og avløpsledninger dekker ikke behovet til 
tilstrekkelig brannvanns kapasitet for den utbyggingen planforslaget legger opp 
til. Legges frem alternativer for å løse kapasitetsutfordringen. Det i 
bestemmelsene angitt at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for bygninger før 
det er dokumentert at brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
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 Park/rekreasjonsområde: Turveger krysser dagens område i øst i retning 
nord/sør. Arealene reguleres til bebyggelse og anlegg. Avbøtende tiltak er å 
utvide friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva tilsvarende og legge turvei til 
friområdet. Planbestemmelse sikrer opparbeidelse av turvei. 

 Støy: Økt trafikk langs Follumoveien vil medføre økt støybelastning på 
eiendommen Follummoveien 8. Avbøtende tiltak er at det innarbeides 
rekkefølgebestemmelser som skal sikre støyutredning og tiltak.    

 
6.20 Rekkefølgebestemmelser 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser før igangsettingstillatelse som sikrer 
utarbeidelse av disposisjonsplan for tomtene, nødvendige grunnundersøkelser, 
overvannshåndtering ifht. jernbanen, tekniske planer, dokumentasjon av tilstrekkelig 
brannvann, at grunnvann ikke forurenses, etablering av kryss ved fv. 172 x 
Follumvegen og trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16x Fv. 172. Det er også gitt 
rekkefølgebestemmelser før brukstillatelse. Disse bestemmelsene er knyttet opp mot 
utbedring av atkomstkrysset mellom fv. 172 og Follummoveien med trafikkøy i 
sekundærveg og opparbeidelse av utearealer.  
 
 

7. Konsekvensutredning 
Det er vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskriftens § 2, bokstav a – e. 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende industriområde. 
Planområdet er tidligere regulert til industri i reguleringsplan for Nedre Kilemoen 1988, 
og i påfølgende Bebyggelsesplan for Nedre Kilemoen 2005. Planforslaget er således i 
tråd med overordnede planer.  

 Planforslaget er vurdert nærmere etter forskriftens § 3 - planer som skal vurderes 
nærmere: bokstav c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg ll. Planforslaget faller inn 
under pkt. 11 – Andre prosjekter - Andre industrianlegg, næringsbygg, herunder 
kjøpesenter, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål. 

 Tiltaket er vurdert i henhold til kriteriene i §4 – vurdering etter vedlegg lll for planer 
som omfattes av §3, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse. 
Planområdet er tidligere regulert (se over). Planområdet er delvis utbygget i tråd med 
bebyggelsesplanen, dette gjelder bl.a. teknisk infrastruktur og veg.   

 På basis av det ovennevnte vurderes at planforslaget ikke får vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, og at det dermed ikke faller inn under Konsekvensutrednings- 
forskriften. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 8.1 Overordnede planer 
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 Landskap: 
 Det legges ikke til rette for endringer som vil få store konsekvenser for landskapsbildet, 

sett i forhold til gjeldende bebyggelsesplan fra 2005.  
 
 Området er i dag et skogs- og industriområde, hvor inngrep allerede er gjort i 

landskapet (bl.a. massetak), og hvor det er oppført flere større bygg. Det vurderes at 
landskapet tåler etablering av den forretnings/industribebyggelse det legges til rette for. 
Som avbøtende tiltak mot innsyn fra sør og øst (E16), bevares et friområde med 
vegetasjon.  

  

  
 Utsikt, sett fra E16 der denne krysser Begna. (Google).  

  
 Skisse som viser den illustrerte løsningen med tilnærmet full utnyttelse, sett fra brua  
 der E16 krysser Begna. (COWI 2016) 
 
 
 
 
 8.2 Utvikling av by og lokalsamfunn 
 Virksomhetens plassering og beliggenhet: 
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 ABC – modellen: Tiltaket er på et overordnet og generelt nivå vurdert i den 
nederlandske ABC-modellen. Modellen kan brukes som et verktøy for å realisere en 
samordnet areal- og transportplanlegging, med basis i prinsippet om ”rett virksomhet på 
rett sted”. ABC-metodikken kan benyttes for å bestemme hvor ulike bedrifter bør 
lokaliseres.  

 
 Vurdering: I lys av ABC modellen vurderes Follummoen som et typisk C-område. 

Området ligger ca. 5 km fra Hønefoss sentrum, og ligger relativt langt fra nærmeste 
tettbebyggelse. I området er det begrenset kollektivtilgjengelighet og tilrettelegging for 
myke trafikanter. Samtidig har området svært god tilgjengelighet for bil og tungtrafikk, 
med gode og tilrettelagte adkomstveier, i nærheten avE16.  

  
 Tilrettelegging for lager/industri-virksomheter i planområdet er i tråd med ABC-

modellen.  
 
 Planforslaget legger til rette for forretning - handel med plasskrevende varer, på to av 

byggefeltene. Dette medfører at det kan etableres bedrifter med et middels høyt antall 
arbeidsplasser og besøkende, såkalte B-virksomheter. Eksempler på dette kan være 
trelast (Byggmakker, Byggern), forhandlere av biler/traktorer o.l. Det som er felles for 
bedriftene er ofte at det er behov for store og tilrettelagte uteområder, lagrings- og 
manøvreringsareal og god tilgjengelighet for tungtransport, varebiler, trucker og biler 
med tilhenger. Slik sett er en plassering på Follummoen riktig også for flere typer 
virksomheter innen B- kategorien. Såkalte B-virksomheter kan anlegges i de to sydlige 
byggefeltene innen planområdet.  

 
 Konsekvenser for sentrum: 
 Tiltaket kan medføre at eksisterende industribedrifter og forretninger for handel med 

plasskrevende varer, som i dag holder til i Hønefoss sentrum (bilutslag, trelast), flytter 
til Follummoen. Dette medfører at arealer i sentrum kan frigjøres til utbygging og 
fortetting av detaljhandel, kontor og boliger. Det foreligger allerede planer for fortetting 
av flere slike områder i Hønefoss sentrum, og dette gir igjen et behov for nye arealer til 
handel med plasskrevende varer og lager/industri utenfor bykjernen. En fornying og 
fortetting av disse arealene kan igjen medføre et mer kompakt bysentrum, med høyere 
befolkningstetthet nært et kollektivknutepunkt, økt bruk av kollektive reisemidler til og 
fra byen, økt handel og økt bruk av byen til kulturelle tilbud. Dette er i tråd med 
føringer gitt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, og i tråd med føringer gitt i kommunens overordnede planer.   

 
 Utforming, gatebilde, volum, høyder: 
 Det legges til rette for bebyggelse som har en enkel utforming og med høyder og 

volumer som er tilpasset området. Det tilrettelegges for en utnyttelse på % -BRA = 
40%, med bebyggelse på opptil 12 meters høyde fra planert terreng, dette er i tråd med 
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høyder angitt i tilliggende reguleringsplaner.  
 

 8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

 Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Det er innarbeidet en reguleringsbestemmelse som sikrer at en ved eventuelle funn 
under anleggsarbeid eller annen virksomhet, stanser arbeidet og tar kontakt med 
kulturminnemyndighetene.   

 
8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven § 8-12 
Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 
myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og 
vurdert nedenfor. 

 
 § 8 (kunnskapsgrunnlaget)  
 Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved 

naturmangfoldet på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper 
og økologisk tilstand. Det skal også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av 
tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den samlede påvirkning som naturmangfoldet 
vil bli utsatt for. 

 
 Vurdering: Planområdet består i hovedsak av en furumo med ungskog av furu (plantet 

skog), og innslag av gran og bjørk. Det er ikke registrert arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper, verneområder, helhetlige kulturlandskap i 
eller i nærheten av planområdet, iflg. naturbase.no. Området ligger innenfor område 
avmerket meget viktig sand/grusressurs, jf. Ringerike kommunes kartdatabase. Ut i fra 
dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 

 

 
 Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. Hverken i planområdet eller i nærområdet 

er det registrert utvalgte naturtyper, verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte 
friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
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 § 9 (føre-var prinsippet)  
 Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er 

kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 
 Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter 

eller viktig biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra 
dette mener vi at det ikke er nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i 
området. Føre-var prinsippet vurderes som ivaretatt. 

 
 § 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
 Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og 

framtidige påvirkninger. 
 
 Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at byggeområdene 

bebygges med industri/lager og forretningsvirksomhet, med og tilhørende anlegg. 
Tiltaket vil medføre at mye av skogen (ungskog furu som er plantet) må fjernes. 
Planforslaget sikrer at noe stedegen vegetasjon skal bevares i byggeområdene, der 
dette lar seg gjennomføre. Mot sørøst bevares natur og vegetasjon, samt turområder i 
et belte ned mot Randsfjordbanen og elven.  Planforslaget ansees ikke å ha 
konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i nærområdet. 

 
 § 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
 Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter.  

 
 Vurdering: Ikke relevant.  
 
 § 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: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  
 
 Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 8.13.  

 

 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

 Planforslaget vil til en viss grad påvirke lokale rekreasjonsinteresser. Området, som i 
dag bare delvis er utbygget, krysses av en turvei og er delvis dekket av skog. Turveien 
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er ikke registrert i kommunal database, og den er ikke merket. Denne turveien blir 
flyttet til friområdet sørøst i planområdet. Dette medfører at tur- og 
rekreasjonsmulighetene sikres, samtidig som området bebygges i tråd med overordnede 
planer og reguleringsplan. (se ill. grønnstruktur/ friområder).  
 
8.8 Uteområder 
Tiltaket vil medføre endringer i terrenget. Utforming og plassering av bygninger og 
anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendig terrenginngrep unngås. 
Eksisterende furutrær som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares. 
 

 8.9 Trafikkforhold 
 Det er utarbeidet en trafikkrapport på basis av illustrasjonsplanen som viser en 
 utnyttelse på ca. %BYA 34% (ekskl. allerede bebygde tomter.) Denne 
 illustrasjonen antyder hvilken utbygging som lar seg gjennomføre, basert på de 
 forutsetninger som gis ifht. utnyttelse, parkeringnorm og krav til grønnstruktur. Det 
 er forutsatt ca. 40 % av totalarealet plasskrevende varer og 60 % til industri/lager.  
 
 Tabell: Planlagt utbygging, formål og areal, iht. skisseforslag 

  
  
 Turproduksjon av foreslått utbygging: 
 Generelt: I beregning av turproduksjon har man hentet erfaringstall fra PROSAM for 

arealekstensive handelskonsepter, og lokale erfaringstall.  
  
 COWI gjennomførte en trafikktelling av atkomsten til Byggmakker i Hønefoss tirsdag 

12.04.16. Tellingen tok for seg samtlige kjøretøy inn og ut i løpet av perioden fra kl. 7-
9 på morgenen og kl. 15-17 på ettermiddagen.  

   

 Valgte forutsetninger: 
 Plasskrevende handel: Dagens Byggmakker har en ÅDT på 13 per 100 m² BRA, mens 

erfaringstall for andre lignende virksomheter gir en ÅDT på 10 per 100 m² BRA. Med 
bakgrunn i dette er det valgt å benytte en faktor på ca. 13 per 100 m² totalt areal per 
virkedøgn for plasskrevende varehandel. ÅDT er antatt å utgjøre ca. 90 % av VDT. 

 Lett industri: Det er valgt å legge til grunn gjennomsnittstallet 1,9 bilturer per 100 m² 
lett industri i denne vurderingen. ÅDT er antatt å utgjøre ca. 70 % av VDT. 
 



   

 37

Trafikkmengder:  
Prognoseår: For å vurdere trafikkmengder i fremtidig situasjon er det valgt å relatere 
fremtidig situasjon til det samme prognoseåret som i Asplan Viak sin rapport for 
nærliggende område, nemlig 2033. 
 

Fra utbygging: Totalt blir turproduksjon som følge av planlagt utbygging på ca. ÅDT 
2600, og maks timetrafikk ettermiddag gir et tillegg på ca. 340 kjt/t.  
Etablering av plasskrevende handel og industriformål i denne størrelsesorden, med 
dertil tilhørende turproduksjon, forutsetter naturligvis at det er "markedspotensial" og 
etterspørsel etter å etablere denne typen virksomheter i området. 
 

Generell trafikkvekst: Det er valgt å legge til grunn en generell trafikkvekst som ligger 
på samme nivå som Asplan Viaks rapport til reguleringsplan for Kilemoen Massetak. 
Den generelle trafikkveksten som er lagt til grunn er på 25 % fram til 2033. 
 
Trafikkfordeling på overordnet vegnett: Det er lagt til grunn følgende skjønnsmessige 
forutsetninger for retningsfordeling av trafikken til/fra området: 

 Andel trafikk til/fra E16: 70 % 

 Andel trafikk til/fra Fv. 172 Hofsfossveien: 30 % 

 Retningsfordeling på E16 sørover/nordover: 70 % sørover, 30 % nordover 
 
Tabellen under angir forventet trafikkmengde på vegnettet (ÅDT) med følgende 
utgangspunkt: 

 Uten utbygging og med 25 % generell trafikkvekst 

 Inkl. utbygging og med 25 % generell trafikkvekst 
 

 Tabell: ÅDT før og etter utbygging, inkl. økning i prosent.  

 
Trafikktallene viser at økningen som følge av utbyggingen vil være størst nærmest 
området, hhv. på Follummoveien og Fv. 172 med mer enn 50 % økning. Samtidig viser 
tallene at økningen på E16 er mer begrenset, og at mye av trafikkveksten her kommer 
som følge av generell trafikkvekst. 
Vegnett og kapasitet: 
Vegutforming: Det er gjort en overordnet vurdering av trafikkøkningen (ÅDT) på 
Follummoveien og Fv. 172 sett opp imot dimensjoneringsklasser og utbedring av veger 
i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 med fokus på vegens tverrprofil. 
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Follummoveien: har per i dag en tverrprofil på rundt 7 meter. Vegens tverrprofil 
vurderes å tilfredsstille bredder angitt i Håndbok N100.  
 
FV 172: har per i dag en tverrprofil på rundt 7 meter. Dagens utforming av Fv. 172 er 
noe i underkant av hva håndboka angir mht. bredde på tverrprofil, allerede mht. dagens 
trafikkmengde på ÅDT rundt 1900.  
 

Kapasitet og avvikling i kryss:  
Adkomstkryss: Her er det ikke avdekket noen kapasitetsproblemer. Krysset bør derimot 
utformes med trafikkøy i sekundærveg iht. Statens vegvesens håndbok V121. 
 
E16 x Fv172: Kapasitetsberegningene har avdekket betydelige avviklingsproblemer for 
venstresving ut på E16. Det presiseres at det er store usikkerheter i tallmaterialet og 
forutsetninger, og endringer i både turproduksjon og trafikkfordeling på vegnettet kan 
gi endrete avviklingsforhold i krysset. Eventuelle avviklingsproblemer her må også sees 
i sammenheng med trafikksikkerhet. Redusert hastighet på E16 vil gi endrete tidsluker 
og dermed bedre avvikling. 
 

 Trafikksikkerhet: 
Kryssvurderinger: Det er gjort følgende betraktninger knyttet til trafikksikkerhet i 
kryssene:  
 
Adkomstkryss: Gitt at atkomstkrysset utbedres iht. prinsipper for geometrisk utforming i 
Statens vegvesens håndbok V121 ser COWI ingen grunn til at utbyggingen på generelt 
grunnlag vil medføre vesentlig dårligere trafikksikkerhet i dette krysset. 
 
E16 x Fv172: På generelt grunnlag vil økende trafikkmengde føre til et større antall 
ulykker, også i kryss.  

 Det er flere tiltak som kan vurderes som avbøtende tiltak mht. bedre 
 trafikksikkerhet i kryss E16 x Fv. 172.  Disse tiltakene vil derimot ofte kunne ha en 
 negativ konsekvens for andre områder: 

 Redusert fartsgrense på E16 (gir også redusert fremkommelighet på E16) 

 Forbud mot venstresving ut fra krysset retning nordover på E16 (gir redusert 
tilgjengelighet og lengre kjøreveg til/fra området for Fv. 172 generelt) 

 Større endringer i kryssutforming (medfører en kostnad ved ombygging) 

 Alternativ atkomst til/fra området (medfører en kostnad ved ombygging og 
potensielle ulemper andre steder i vegnettet eller bebyggelse) 

 
Det er COWIs oppfatning at det bør vurderes å gjennomføre tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten i krysset E16 x Fv. 172 – uavhengig av utbyggingen av planområdet 
 
Kollektivtrafikk og gang/sykkel: 
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Ved store utbyggingsområder kan det vurderes å sette opp nye bussruter, særlig dersom 
de kan inngå som en del av en allerede eksisterende rute Den aktuelle utbyggingen 
består her av plasskrevende varer og lett industri – formål hvor det tradisjonelt sett er 
meget lav kollektivandel. Passasjergrunnlaget til en eventuell bussrute vil derfor trolig 
hovedsakelig bestå av arbeidsreiser. 
 
Tilsvarende vil også gjelde for gang- og sykkeltrafikk – som til/fra denne typen formål 
og lokalisering ventelig vil ha lav andel. 
 
Det vurderes å være "lite å hente" på å tilrettelegge aktivt for kollektivbetjening av 
området, samt tilrettelegging for gang- og sykkelatkomst. Slike tiltak må i så fall sees 
opp mot restriktive virkemidler, som begrenset parkeringsdekning. 
 
Parkering: 
Ringerike kommune opererer med minimumskrav til antall biloppstillingsplasser og 
sykkelparkering i forbindelse med næringsformål, offentlige og allmennyttige formål.  
For de aktuelle formålene i planområdet gjelder følgende: Forretning: 1,5 bilplasser og 
2 sykkelplasser - per 100 m² BRA, som tilsvarer omtrent 290 p-plasser. Industri/lager: 
1,0 bilplass og 1 sykkelplass – per 100 m² BRA, som tilsvarer omtrent 275 p-plasser.  
 
Det er gjort en grov vurdering av parkeringsdekningen, og med gjeldende 
forutsetninger for type formål og utbygging synes det å være mer enn tilstrekkelig 
antall plasser tilgjengelig for både bil- og sykkel. Det bør derfor vurderes å gjøre 
ytterligere vurderinger knyttet til det faktiske behovet for antallet p-plasser dersom det 
er ønskelig å redusere antallet tilgjengelige plasser og avvike fra minimumsnormen. 
Når det gjelder sykkelparkering vil det være fordelaktig å fokusere på plasser med høy 
kvalitet.  
 
Konklusjon: 
Det anbefales at det gjennomføres en mer detaljert trafikksikkerhetsvurdering av 
krysset E16 x Fv. 172. Det presiseres at dette bør skje uavhengig av utbyggingen, fordi 
det med generell trafikkvekst vil bli både økt trafikk på hovedveg- og lokalvegnettet, 
hvor det allerede i dagens situasjon er utfordringer.  
 
Atkomstkrysset mellom Fv. 172 og Follummoveien bør utbedres med trafikkøy i 
sekundærveg, men krysset vil ventelig ikke ha avviklingsproblemer i fremtidig 
situasjon. Trafikkøkningen vil også kunne medføre endringer i dimensjoneringsklasser 
for veg, men dette må inngå som en del av en helhetlig vurdering hos Statens vegvesen 
og påvirkes ikke utelukkende av hva som skjer i planområdet. 
 
Det er viktig å nevne at dimensjoneringsklasse velges i en overordnet planprosess ut i 
fra en helhetsvurdering av vegnettet/strekningen som parsellen inngår i. Det vil kunne 
innebære at endringer i ÅDT langs en strekning ikke nødvendigvis trenger å medføre 
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endringer i dimensjoneringsklasse. I henhold til N100 er det en målsetning at
vegstandarden skal være ensartet over lengre strekninger, og at skifte av
dimensjoneringsklasse ikke skjer for ofte. Videre vil ikke trafikkøkningen som skjer,
særlig på Fv. 172 utelukkende skyldes utbygging i det aktuelle planområdet, men også
generell trafikkvekst, samt muligens andre utbygginger og fortettinger.

Se vedlegg 4 –trafikkanalyse Follummoen for mer detaljert beskrivelse.

8.10Barns interesser
Planforslaget berører skog- og friluftsområder. Planlagt løsning vil sikre en mer
helhetlig og tilrettelagt løsning for friområder og turveier i og omkring planområdet.

8.11Universell tilgjengelighet
Krav til universell tilgjengelighet er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil
medføre at nye tiltak utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en
forbedret situasjon for bl.a. orienterings- og bevegelseshemmede.

8.12Energibehov- energiforbruk
Nye bygg innenfor planområdet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet
setter strenge krav til bl.a. lav energibruk i byggene. Området ligger utenfor nett for
fjernvarme.

8.13Risiko og sårbarhet
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. vedlegg 5, for
planforslaget som viser hvilke konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer
som ligger i planområdet fra før.

Konklusjon og anbefaling
Det er ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses som uegnet for den
planlagte utbyggingen. De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i
planleggingen, slik at ev. tiltak kan iverksettes i forbindelse med gjennomføringen av
planen, og som igjen gjør at risikosituasjonen gjøres akseptabel. Av tiltak som kan
innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser ved
forekomst av radongass, trafikkulykker, kraftforsyning, vannforsyning, park- og
rekreasjonsområde, støv og støy.

Se vedlegg 7 for Risiko og sårbarhetsanalyse.

8.14Jordressurser/landbruk, skog

Jord og landbruksressurser berøres ikke av tiltaket. Tiltaket vil medføre at ungskog
innenfor byggefeltene ca. 150 daa, på sikt vil måtte avvirkes. Eksisterende trær innenfor
byggefeltene som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares.
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8.15. Støy:  
 Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse 

med planarbeidet. Boligen ligger langs vestsiden av Follummoeveien. Trafikkmengder 
brukt i beregningene er gjengitt i tabellen under. 

 

 
 

 Trafikkfordelingen er gitt som typisk byvei med 84 % dagtid, 10 % kveldstid og 6 % 
natt. Tungtrafikkandelen er 20 %. Hastighet på veiene benyttet i beregningene er 50 
km/t. Korteste avstand til E16 er ca. 400 meter. Det antas at trafikk fra øvrige veger er 
neglisjerbare slik at dette ikke er tatt med i beregningene.  

  
 Langs eiendommen er det oppført et gjerde med lengde ca. 30 meter. Da lyddempende 

virkning/tetthet av dette gjerdet ikke er kjent, er den ikke medtatt i beregningene for 
presenterte støysonekart. Testberegninger viser at dersom støygjerde er god nok til å 
kunne være en støyskjerm, vil høyeste lydnivå på fasade reduseres med ca. 3 dB. 
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 Støysonekart eksisterende situasjon for Follummoveien 8- 2 meter 
  over terreng uten utbygging. 
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 Støysone kart framtidig situasjon for Follummoveien 8 - 2 meter  
 over terreng med full utbygging 
 

Høyeste lydnivå på fasade på Follumoveien 8 er beregnet til Lden 57 dB uten 
utbygging. Dette vil øke til Lden 62 dB med utbygging. Følgelig anbefales det at 
boligen utredes for lokale støytiltak dersom Follummoen området utbygges. 

 Anbefalte grenseverdier vil være L ≤ 30 dB innendørs og Lden ≤ 55 på egnet  
 uteoppholdsområde. 
  
 Se vedlegg 6 for Notat – Støyberegning.  

 
8.16 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp: 
Planforslaget vil medføre en økning i antall arbeidsplasser i området. Det er derimot 
ikke kjent hvor mange arbeidsplasser utbyggingen kan generere. Det vil således ikke 
være mulig å tallfeste behov for forbruksvann eller spillvannsproduksjon.   
 
Overvann: 
Planforslaget vil ikke føre til store endringer for løsninger knyttet til overvann. 
Overvann skal håndteres inne på tomtene ved infiltrasjon i grunnen, eller at overvannet 
føres til tilliggende bekk eller annet drensystem. Det skal vurderes erosjonsikring hvis 
overvannet føres samlet ut av området. 
 
Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning. 
Eksisterende vannforsyningssystem må oppgraderes/oppdimensjoneres for å møte 
eventuelle sprinkelkrav som overstiger 60l/s. Det er beskrevet 3 mulige løsninger er 
beskrevet i kap. 6.17 - Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett.  
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 Se vedlegg 5 – notat – brannvann for mer detaljert beskrivelse.     
 
8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpssystem. Adkomstveien, som 
allerede er etablert, med teknisk infrastruktur, er en felles privat vei. Det antas at det 
kan bli behov for utbyggingsavtale ifm. tiltaket, knyttet til rekkefølgebestemmelsene 
knyttet til tiltak i kryss Follummoveien x Fv. 172, og trafikksikkerhetsutredning av 
kryss Fv. 172 x E16.  
 
8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget vil kunne medføre at nye bedrifter etableres i regionen og at enkelte 
bedrifter flytter fra sentrum eller fra andre næringsområder til Kilemoen. Etablering av 
nye bedrifter sikrer aktivitet og arbeidsplasser i regionen. De bedriftene som evt. flytter 
fra mer sentrale deler av Hønefoss vil i hovedsak være plasskrevende bedrifter, med 
høy bilandel. Ved en reetablering av slike bedrifter på Follummoen vil tungtrafikk i 
sentrum reduseres og det frigjøres arealer til byutvikling og fortetting i sentrum.  
 

8.19 Interessemotsetninger 

Det foreligger ikke kjente interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet.  
 

8.20 Avveining av virkninger 

Planforslaget sikrer en videreføring av eksisterende formål industri og herunder lager 
på nordre del av området, samtidig som dette kombineres for et nytt formål - forretning 
- handel med plasskrevende varer på to byggefelt. Planforslaget vil kunne medføre at 
nye bedrifter etableres, og at enkelte bedrifter flytter fra sentrum eller fra andre 
næringsområder til Kilemoen. Etablering av bedrifter sikrer aktivitet og arbeidsplasser i 
regionen. 
 
Planforslaget vil medføre noe økt utnyttelsesgrad i byggefeltene. Felt BKB1 får mer 
sammenhengende areal. De økte arealene kan gi større bygg, som igjen kan gi økt 
fjernvirkning av tiltaket.  
 
Området er flatt og byggehøydene beholdes på 12m, noe som medfører at tiltakene på 
området ikke blir dominerende i nærområdet. Mot sørøst sikrer friområdet skjerming 
mot elva.  
 
Planforslaget medfører at friområdene sikres arealmessig. Et grøntbelte tas ut av 
byggefeltet, men legges til friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva, som får økt areal 
og bredde. Turvei som i dag krysser næringsområdet, legges om til friområdet. 
 



   

 44

Utbyggingen vil føre til økt trafikk på lokalveger og øvrige veger, herunder E16. Det er 
innarbeidet rekkefølgebestemmelser som sikrer tiltak i tråd med anbefalinger i 
trafikkutredningen.  
 

9. Innkomne innspill 
Se vedlegg 3 for oppsummering av innkomne merknader med kommentarer.  

 

10. Avsluttende kommentar 

Planforslaget sikrer en videreføring av eksisterende formål industri og herunder lager 
på nordre del av området, samtidig som dette kombineres for et nytt formål - forretning 
- handel med plasskrevende varer på to byggefelt. Plasskrevende varer er begrenset til 
forretninger som forhandler biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer og salg fra planteskoler, slik at forslaget er i tråd med fylkesdelplan 
for handel, service og senterstruktur.   
 
Planforslaget vil kunne medføre at nye bedrifter etableres i regionen og at enkelte 
bedrifter flytter fra sentrum eller fra andre næringsområder til Kilemoen. Etablering av 
nye bedrifter sikrer aktivitet og arbeidsplasser i regionen. De bedriftene som evt. flytter 
fra mer sentrale deler av Hønefoss vil i hovedsak være plasskrevende bedrifter, med 
høy bilandel. Ved en reetablering av slike bedrifter på Follummoen vil tungtrafikk i 
sentrum reduseres og det frigjøres arealer til byutvikling og fortetting i sentrum.  
 
Planforslaget vil medføre noe økt utnyttelsesgrad i byggefeltene. Særlig felt BKB1 får 
mer sammenhengende areal. De økte arealene kan tilrettlegge for større eiendommer og 
bygg, som igjen kan gi økt fjernvirkning av tiltaket.  Området er flatt og byggehøydene 
beholdes på 12m i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen, noe som medfører at tiltakene på området ikke blir dominerende i 
nærområdet. Mot sørøst sikrer friområdet skjerming mot elva. 
 
Utbyggingen vil føre til økt trafikk på lokalveger og øvrige veger, herunder E16. 
Rekkefølgebestemmelser sikrer tiltak i tråd med konklusjonen i trafikkutredningen.  

 
11. Vedlegg 
 

 Vedlegg 1: Merknader ved varsel om oppstart 
 Vedlegg 2: Varselmateriale 
 Vedlegg 3: Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart 
 Vedlegg 4: Trafikkanalyse Follummoen næringsområde, 20.05.16 
 Vedlegg 5: Notat - Brannvann Follummoen, 03.05.16 
 Vedlegg 6: Notat - Støy Follummoen 18.05.16 
 Vedlegg 7: Risiko- og sårbarhetsanalyse, 20.05.16 
 Vedlegg 8: Illustrasjonsplan, 20.05.16 
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Follummoen - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel om 

oppstart - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 29.01.2015 angående varsel om oppstart av planarbeid på Follummoen, 
gnr/bnr. 50/294 m.fl. i Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 
bebyggelsesplan.

Fylkeskommunen uttaler seg har om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i planområdet. Registreringene av 
automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk 
kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og
større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Det er en
fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå
konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark.

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1. og 8, 
4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av vanlig
forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir aktuelt
å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen for å avgjøre om
eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal skje innenfor 
gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid. 
Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring.

For videre informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se;
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 37,5

COWI AS
Att. Magnus Torp
Hvervenmovn 45
3511 Hønefoss  

Vår dato: 29.02.2016 Vår referanse: 2016/404-4 Vår saksbehandler:
Deres dato: 29.01.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Timer. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 42399,-. Se vedlagte 
budsjett for detaljer rundt kostnader.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

Nyere tids kulturminner
Vi har ingen merknader hva gjelder nyere tids kulturminner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner)

Vedlegg
1 Follummoen - Budsjett §9 undersøkelse

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
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Magnus Torp

From: LarsHovland <lars.hovland@bfk.no>
Sent: 15. mars 2016 10:07
To: Magnus Torp
Subject: Follummoen i Ringerike kommune - reguleringsplan - frafaller krav om arkeologisk

registrering

Det visestil planarbeidpåFollummoeni Ringerikekommuneogtil våruttalelsei forbindelsemedvarsel om oppstart
avplanarbeidi brevav29.2.2016.

I våruttalelsestiller vi kravom arkeologiskregistreringdavi ikkehar tilstrekkeligeopplysningertil å kunneuttale oss
om automatiskfredetekulturminneri planområdet.Det er tidligereutført arkeologiskeregistreringeri planområdet
(i 1995).I enkeltetilfeller vil nyeopplysningereller utviklingavnyemetoderføre til at tidligere registrerteområder
måregistrerespånytt. Etterenny gjennomgangavsakensbakgrunnvurderervi at dette ikkevil værenødvendigi
dette tilfellet. Viber derfor om at dereserbort fra vårt kravom registreringi brevav29.2.2016.Viber i stedetom at
det tasmedenreguleringsbestemmelsesomopplyserom varslingspliktenjf. Kulturminnelovens§ 8, 2. ledd,og
foreslårfølgendeformulering:«Dersomdet underanleggsarbeidskullefremkommeautomatiskfredete
kulturminner,måarbeidetstraksstansesogutviklingsavdelingenvedfylkeskommunenvarslesjf. Kulturminnelovens
§ 8, 2. ledd».

Med vennlighilsen
LarsHovland
Arkeolog/rådgiver
Utviklingsavdeling
…………………………………………………………
direkte: 32808664
web: bfk.no
…………………………………………………………

Fra:MagnusTorp[mailto:mato@cowi.com]
Sendt:10.mars201614:57
Til: LarsHovland<lars.hovland@bfk.no>
Kopi:TorB.Aslaksrud<tba@eiendomsservice.com>;Dagfinn B.Aslaksrud<dba@eiendomsservice.com>;Kenneth
DeGala<kede@cowi.com>
Emne:Kravom arkeologiskregistrering- reguleringsplanfor Follummoen

Hei,

Jeghar forsøktå ringedeg,menuten hell, senderderfor enepostjeghåperdu kansvarepåganskeraskt.

Vivisertil Fylkeskommunensuttalelsetil oppstartavplanarbeidpåFollummoen,datert 29.2.16.I brevet
fremkommerat BFKmå foreta registreringerfør derekanuttale deretil planforslaget.Vi stillerosslitt undrendetil
kravetdaplanområdettidligereer registrert(1995), dauten funn.Videreer områdetrelativt nyligregulert,i
bebyggelsesplanvedtatt 2005,uten at det varkravom arkeologiskregistreringdengang.Innenplanområdeter det
etablert adkomstveg/tekniskinfrastruktur,flere parsellerer solgtogutviklet.Resterendedelavplanområdetbestår
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avungfuruskog,somer plantet. (seflyfoto somviserca.utstrekningavplanområdet,somviserhvasom er bygget
ut.)

Viønskerå informereom deovennevnteforholdene,ogber om enkort vurderingavom dette kanendre
forutsetningenefor kravom registreringpåområdet.

Med vennlig hilsen

Magnus Torp
Arealplanlegger
Areal og landskap

COWI AS
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
Norge

Telefon, sentralbord: +47 02694
Mobil: +47 90 18 91 37
E-post: mato@cowi.no
www.cowi.no



Vår dato: 23.02.2016

Vår referanse: 2016/709

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: mato

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Cowi AS
Hvervenmovn. 45

3511  HØNEFOSS
  

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Follummoen næringsområde

Fylkesmannen viser til brev av 29. januar 2016 med varsel om oppstart av detaljregulering for 
Follummoen næringsområde i Ringerike kommune, gnr. 50/294 m.fl.

Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 
bebyggelsesplan for området som ble vedtatt i 2005. I denne planen er området avsatt til 
industri/lager. Det er ønske om at dette videreføres, men at det også åpnes opp for andre type 
formål, som handel med plasskrevende varer. Videre er det ønske om å øke utnyttelsesgraden 
og flytte regulert grøntareal internt i planområdet.

På bakgrunn av at arealdisponeringen er avklart i overordna plan og senere detaljert gjennom 
en bebyggelsesplan, vil vi først og fremst belyse nasjonale føringer knyttet til klima og energi 
i forbindelse med dette planarbeidet.

Det er et nasjonalt mål å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 34 (2006-2007) 
Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny Utslippsforpliktelse for 2030 – en felles 
løsning med EU. Videre stiller plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at 
planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. Et viktig tiltak er å 
satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller bioenergi. 
Fylkesmannen ber derfor om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet som en del av 
planarbeidet.

I denne forbindelse vil vi også vise til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014 og nasjonale mål for 
reduksjon i utslipp av klimagasser. Vi ber om at det legges vekt på en trafikksikker atkomst 
for gående og syklende, og at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre 
god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

Når det gjelder ønsket om å legge til rette for handel med plasskrevende varer, så er dette noe 
som vil øke transporten til området og medføre at klimagassutlippene vil øke. Fylkesmannen 
er derfor skeptiske til å åpne opp for handel i dette området. Ringerike kommune skal i gang 
med å rullere kommuneplanens arealdel. En viktig del av dette arbeidet vil blant annet være å 
vurdere hvilke områder i kommunen hvor det skal kunne etableres handel. Et viktig prinsipp 
for å redusere klimagassutslippene er i den sammenheng å konsentrere mest mulig av 
handelen til sentrumsområdet og plassere plasskrevende og arealkrevende varer i 
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randområdene for å redusere transportbehovet. Det aktuelle området ved Kilemoen ligger ca 
4-5 km fra Hønefoss sentrum, og er derfor et område hvor det ikke bør legges til rette for 
besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet. Vi ber om at dette temaet blir nøye vurdert som 
en del av dokumentasjonsunderlaget til planforslaget.

Fylkesmannen viser i den sammenheng til fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur 
hvor plasskrevende varer er nærmere definert. Dette er begrenset til forretninger som 
forhandler biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og 
salg fra planteskoler/hagesentre. Hvis det skal åpnes opp for plasskrevende varer, ber vi 
kommunen om å legge denne definisjonen til grunn og at dette går tydelig frem av 
bestemmelsene. Vi ber også kommunen om å være oppmerksom på bransjeglidning og 
utfordringen med supplerende varegrupper knyttet til virksomheter som i utgangspunktet 
driver med salg av plasskrevende varer.

Utover dette vil vi bemerke at bebyggelsesplanen for området ble vedtatt før 
naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. Det må derfor redegjøres for hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp.  Loven fastsetter blant annet mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. 
Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige 
prinsipper som skal legges til grunn for planarbeidet.
  
  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

postmottak@
jernbaneverket.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

IBAN-NR.

N054769405001888

SWIFT:

DNBANOKK

jernbaneverket.no

COWIAS Hønefoss
Hvervenmoveien45
3511HØNEFOSS

Henvendelse til: Knut OddvarStene Dato: 15.02.2016
Tlf.: 40870400 Saksref.: 201600782-2
Faks: Deres ref.:

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Ringerike kommune,Follummoen.Gnr/bnr. 50/294m.fl. Merknad til oppstart av
planarbeid.

Viser til mottattvarselomoppstartav planarbeid.Jernbaneverketharenrekkekrav til
planleggingi nærhetenav jernbanen.Informasjonomdissekrav finnesi Jernbaneverkets
veilederfor nasjonaleinteresseri arealplanleggingog i vårt tekniskeregelverk. Jernbaneverket
forventerat forslagstillersetterseginn i dettematerialetfør deutarbeiderforslagtil
reguleringsplan.

Hvis deterbehovfor samrådmedJernbaneverket(jf. vårveileder)eller konkretespørsmålder
deterbehovfor avklaring, takontaktmedsaksbehandlersåtidlig sommulig.

Avstand til jernbanen
I § 10 i lov omanleggogdrift av jernbane,herundersporvei,tunnelbaneog forstadsbanem.m.
(jernbaneloven)av 1. juli 1993heterdet:Det er forbudtutenavtalemedkjørevegenseier å
oppførebygningereller anneninstallasjon,foretautgravingeller oppfyllinginnen30 meter
fra nærmestesporsmidtlinje,dersomikkeannetfølgerav reguleringsplan.Dettegjelderikke
når sporanleggeter endelav offentligeller privat veg.

Langsjernbanelinjenerdetviktig medtilstrekkeligsidearealerfor sikkertogdrift. Detteskal
blantannet:

� sikretilstrekkeligsikt for togfører
� sikretilstrekkeligarealfor snørydding,snølagringog reduserefarenfor sprutfra

sporet
� reduseresikkerhetsrisikoersomfarefor at barnogandrekommerut påsporet,ulovlig

kryssing,gjenstanderpåsporet,blendingsfarem.v.
� sikrehandlefriheti forhold til seneresporomlegging/utvidelser,endringeravanlegg

for tekniskutstyr,masterfor kontaktledning,signalutstyrogstøyskjermer
� sikreforenklettilkomst til sporetognødvendigplassfor reparasjonerogvedlikehold
� bidratil tilstrekkeligavstandi forhold til påregneligemiljøulempersomstøy,

vibrasjoner,strukturlydm.m.

Det skaltungtveiendegrunnertil for å avvikefra avstandengitt i jernbaneloven.



Avrenning:
Tiltaketmåikke endreavrenningsforholdmot jernbanen.Planenmåsikreatoverflatevann
behandlesslik atdetikkeer farefor atutvaskingog/ellerandreendringersomkanpåvirke
jernbanennegativt.Likedanmåplanarbeidetsikreateventuelleendringeri grunnvannet
ikke vil medførenegativevirkningerfor jernbanen.

Eksisterendereguleringsplanviseret størrelangsgåendearealavsatttil formålet
friluftsområdemellomJernbaneverketseiendomogeksisterendeindustriområdet.
Friluftsområdetskrånerkraftig fra industriområdetognedmot jernbanen. Følgeligmå
dettearealetogsåi kommendereguleringsplanavsettestil friluftsområdeeller lignende
formålfor å sikreskråningenmot jernbanen.

Gjerde:
Planforslagetvil trolig medføreøktaktivitet langsjernbanen.Planenmåsåledes
innarbeidesikringstiltaki form avflettverksgjerdepåminimum1,8mhøydemot
jernbanen.Dettemåinnarbeidesi reguleringsbestemmelsene.

Grunnforhold:
Tiltak i grunnen– herundergravingellermasseforflytning– vil, avhengig avdestedlige
grunnforhold,kunnedestabiliserejernbanen.Dettegjelderselvomtiltaketfinnersted
utenfor30-metersgrensen.Tiltakshavermåfølgeligforetanødvendigegrunnundersøkelser
før tiltak iverksettes.

Jernbaneverketforutsetteratdetgjennomføresrisiko- ogsårbarhetsanalyseetterPBL § 4-
3, ogatROS-analysenleggesut til offentligettersynsammenmedplanforslaget.

Medhilsen

RagnhildLien
seksjonssjef
Planogteknikk,forvaltningogsamfunnskontakt

Knut OddvarStene
utrederogplanlegger

Dokumenteter godkjent elektronisk



1

Magnus Torp

From: EspenSjåstad<Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no>
Sent: 26. februar 2016 18:59
To: Magnus Torp
Cc: postmottak@ringerike.kommune.no
Subject: SV:Oppstartsvarsel- Reguleringsplan for Follummoen næringsområde gnr/bnr.

50/294
Attachments: Follummoen næringsområde.JPG

Vivisertil mottatte oppstartsvarsel- Reguleringsplanfor Follummoennæringsområdegnr/bnr. 50/294i Ringerike
kommuneav29.1.2016.

Ringeriks-KraftNett har noenett i og rundt planområdet,sevedlagtekartskisse.

Blåstiplet strek– Lavspentkabeltrase
Blåheltrukkenstrek– Lavspentlufttrase
Grønnfirkant – Lavspentkabelskap
Rødstiplet strek– Høyspentkabeltrase
Rødheltrukkenstrek– Høyspentlufttrase
Symbolmedto rødetrekanter– Nettstasjonmedtransformatori kiosk
Symbolmedenrød trekant– Nettstasjonmedtransformator i mast

Vi visertil forskrift for elektriskeforsyningsanlegg(fef 2006)§6-4Avstander,kryssingerognærføringer.Den
horisontaleavstandenfra ytterste fasepå høyspentlinjen til nærmestepunktpåbygningermåværestørre enn6,0
meter.

Ringeriks-KraftNett levererstrømforsyningi samsvar medgitte konsesjoner.I dennesammenhengviservi til våretil
enhvertid gjeldendetilknytnings-/leveringsvilkåri forbindelsemednyeanleggogendringer/flyttinger avvåreanlegg
somfølgeavutbyggingenavplanområdet.Detsammegjelderogsåeventuellemidlertidigeanleggunderarbeidene.
Setilknytningsvilkårpåvårhjemmeside:

http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/

Viønskerå bli informert i denvidereplanfasen.Dette for å kunneplanleggeeventuelle
endringer/flyttinger/ombyggingeraveksisterendeanleggognyeanleggsamtidigmedutbyggingenavplanområdet.

Med vennlighilsen
EspenSjåstad
Sivilingeniør

Mobil +4791655613
Kontor 3211 95 08
e-post Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no



 

Ringerike kommune 
Utbygging 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Ingeborg Faller 
 

Fra:  Kjell Arve Aarebru 

 

  

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/9831-6 6451/16 L12 22.02.2016 

Svar - Varsel om oppstart - 418 detaljreguleringsplan for Follummoen 

næringsområde. 

 

Viser til notat saksnr. 15/9831-5 om oppstart detaljregulering for plan 418 Follummoen 

næringsområde. 

 

Området er bygget ut med infrastruktur, blant annet felles/privat vei og vann- og 

spillvannsledninger. 

 

Ettersom vi forstår skal det ikke gjøres endringer i veier eller byggegrenser, men det vil søkt 

om å endre reguleringsformål og utnyttelsesgrad. 

 

Vedr. vannledninger vil en ta et forbehold: den høyere utnyttelsesgraden og eventuelt krav til 

sprinkling kan medføre at eksisterende vannledninger har for liten kapasitet. 

 

Det vil si at området i tillegg til kravet på 50 l/s mot min. 2 bar trykk må ta høyde for vann til 

sprinkling. Tilsvarende er gjort for den nye virksomheten på Hvervenkastet. 

 

Vi vil kreve at det redegjøres for behovet til sprinklingsvann før planen vedtas, og at det 

gjøres en utredning på det eksisterende vannettet på dette næringsområdet. Det tas inn 

rekkefølgebestemmelse om krav til brannvann, og at det ikke gis igangsettingstillatelse for 

nye bygg før brannvannsbehovet er dekket. Viser også til rekkefølgebestemmelser i gjeldende 

plan. 

 

Vi ønsker å bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

 

Vennlig hilsen 

Kjell Arve Aarebru 

Utbygging 

 



Fra: Christina Hansen [Christina.Hansen@statnett.no] 

Til: Magnus Torp [mato@cowi.com] 

Kopi: Statnett Firmapost [firmapost@statnett.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Magne Gullingsrud [magne.gullingsrud@statnett.no]; 

Vidar Gjestemoen [Vidar.Gjestemoen@statnett.no] 

Sendt: 29.02.2016 20:29:58 

Emne: Høringssvar fra Statnett - Varsel om oppstart av planarbeid - Follummoen, Ringerike 

kommune 

Vedlegg:  

Vi viser til oversendte dokumenter i saken.  
 
Det ser ut som om planforslag er lagt slik at tomtegrensen går helt inn mellom dagens ledninger. Det er 
verdt å merke seg at på Ringerike er  byggeforbudsbeltet øket til totalt 85 meter for begge 
ledningene.   Dette måles da 27,5 meter horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning.  Dette 
gjelder på begge sider. 
 
Statnett ønsker å legge til følgende generelle opplysninger:  
I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, ikke tillatt å 
endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk av anleggsmaskiner, 
kraner, sprengstoff etc, nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, skal vår ledningsmester varsles i 
god tid før anleggsstart. Det vil da bli tatt kontakt for en befaring, og informasjon om hvilke regler og 
forskrifter som gjelder ved arbeid nær ved Statnetts høyspenningsanlegg. 
 
Fjellsprengning i nærhet av linjer må utføres av kvalifiserte personer og det må brukes Noneltennere, i 
tillegg til full dekning. Alle som skal arbeide innenfor det klausulerte belte må ha gjennomgått Statnetts 
sikkerhetskurs.  
 
Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som 
kan bety bruk av både kjøretøy og helikopter. 
 
Kontaktpersoner:  
Ledningsmester:  Vidar Gjestemoen, tlf 911 22 764, 
Statnett Drift: Magne Gullingsrud, tlf 907 38 878 
 
Vi ber om at denne informasjonen blir ivaretatt i den videre planleggingen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Christina Hansen 
Areal og Miljørådgiver 
Miljø og tillatelser 
M +47 920 65 655 
D +47 23 90 45 31 
T +47 23 90 30 00 
 
Statnett  
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo 



PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo 
 
statnett.no 
 
 
 
 

Fra: Magnus Torp [mailto:mato@cowi.com]  
Sendt: 29. januar 2016 14:36 
Til: Statnett Firmapost <firmapost@statnett.no> 
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid - Follummoen, Ringerike kommune 
 
Vedlagt følger varsel om oppstart av planarbeid for Follummoen næringsområdet.  
 
Vennligst bekreft at denne eposten er mottatt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Magnus Torp 
Arealplanlegger 

Areal og landskap 
 
COWI AS  
Hvervenmoveien 45 
3511 Hønefoss 
Norge 

Telefon, sentralbord: +47 02694 
Mobil: +47 90 18 91 37 
E-post: mato@cowi.no  
www.cowi.no 
 
 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

506M300002M300008M300053M300054M firmapost@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postadresse       
Postnummer Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Cowi AS - Hønefoss Dordi Skjevling 

Hvervenmoveien 45 

3511 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

   Gunhild Aaby Holt / 46420423 16/15697-2 Magnus Torp 23.02.2016 

     

      

Uttale til melding om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for 

Follummoen næringsområde i Ringerike kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 29.01.2016. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på ca. 200 daa og er i dag regulert i 

bebyggelsesplan Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.2005. Området er regulert til industri og -

lager, høyspentlinje, frisiktsone, friluftsområde og felles avkjørsel. I kommuneplanens 

arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til industri - nåværende. Planarbeidet er 

vurdert av tiltakshaver til ikke å utløse krav til konsekvensutredning.  

 

Hensikten med planarbeidet er å erstatte gjeldende plan og å regulere til industri/lager samt 

å åpne for andre typer formål som er relatert til allerede tillatte formål, slik som handel med 

plasskrevende varer. Det er også hensikten å øke utnyttelsesgraden.  

 

Atkomst fremgår ikke av oppstartsvarselet. Ut fra varslet planavgrensning synes atkomst å 

bli via kommunal veg Follummoveien ut på Fv172. Fra krysset Follummoveien x Fv172 er det 

cirka 500 m til E16.  
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Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 

godkjent kommune(del)plan. Det er uklart presist hvilke arealformål planarbeidet er tenkt å 

åpne for. At det skal åpnes for andre typer formål (enn industri og -lager) som er relatert til 

allerede tillatte formål, slik som handel med plasskrevende varer, gir en indikasjon på at det 

er ønskelig å regulere for formål som ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Vi 

forutsetter at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes i reguleringsplanen. 

Det er blant annet forhold som knytter seg til arealpolitiske føringer, trafikk, støy og 

trafikksikkerhet. 

 

Planarbeidet skal åpne for økt utnyttelsesgrad og andre arealformål enn regulert i gjeldende 

plan. Regulering av ny og økt virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og 

avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres. Det må som en 

del av planarbeidet utarbeides dokumenteres hvilke trafikktyper og -mengder ny 

reguleringsplan kan tenkes å påføre det øvrige vegnettet på hverdager og for 

toppbelastninger. Kryssene for Follummoeveien x Fv172 og Fv172 x E16 må inngå i 

analysen. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder 

skoleveger) må avklares.  

 

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- 

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt 

gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for 

regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

 

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle 

området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg må støyforholdene 

være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må også vurderes om 

trafikkøkning som følge av plantiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i 

området. Vi minner om at byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, 

parkeringsplasser m.m. 

 

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi viser i øvrig til Rikspolitiske retningslinjer for 

samordnet areal- og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009, Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442/2012, nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, 

regional Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 og Sykkelbyavtalen Hønefoss 

2015-2020. 
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Vi forutsetter ny uttale senest i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt 

     

 

    

 

 

  

 

Kopi  

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

COWI AS v/ Magnus Torp 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR 

Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Arkivsaksnr.: 16/3428-1   Arkiv: L80 &01  

 

Reguleringsplan 356 for Tandberglia  - Utbyggingsavtale - 

godkjenning  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for detaljregulering for Tanberglia mellom Ringerike 

kommune og Block Watne AS godkjennes. 

 

2. Kommunens kostnad for fremføring av vannledning gjennom Tanberglia for 

brannvann til Campus/Høgskolen dekkes av hovedplan vann, og innarbeides i egen 

sak i tertial/budsjettarbeidet. 

 

3. Kommunens eventuelle kostnad for oppgradering av eksisterende spillvanns- og 

vannledning i Arnegårdsveien/ Tandbergmoveien fremmes i egen sak. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Reguleringsplan for Tanberglia er vedtatt 26.06.2014 i Kommunestyret. Arealene her 

disponeres nå av Block Watne, unntatt tomta for barnehagen i reguleringsplanen. 

 

Tanberglia er en del av utbyggingen av kommunedelplan for Kragstadmarka, denne 

reguleringen er godkjent før sluttbehandlingen av kommunedelplanen.  Reguleringen 

omfatter småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, blokk og tomt for barnehage. 

 

Det inngår opparbeiding av veier for kommunal og privat overtagelse, gang- og sykkelveier, 

parkeringsplasser, lekearealer mv.. 



 

Vil spesielt nevne at som del av reguleringen skal Arnegårdsveien/Tandbergmoveien 

oppgraderes i bredde og med fortau, som adkomsten til det nye boligområdet. Dette vil også 

være eneste vei til den sydlige delen av Kragstadmarka inntil det blir bygget vei til 

Hadelandsveien. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er annonsert oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale her. 

 

Ved utbygging av Campus på Høgskolen, har Ringerike kommune forpliktet seg til å 

fremskaffe brannvann til Campus. Med foreliggende fremdrift, skal det være på plass til 1 

august d.å.. For det interne arbeidet med kommunens ledningsanlegg på Campus dekkes 

kostnadene av hovedplan vann og hovedplan avløp. 

 

Det er i dagens nett ikke kapasitet til brannvann på Campus, 45 l/s. For å oppnå dette er 

alternativer vurdert. Man har sett som det mest nærliggende alternativ kapasitetsmessig å 

føre fram vann til Campus fra kommunens høydebasseng på Tanberg gjennom Tanberglia 

og til tilknytning på Campus. 

 

På Tanberg er det tilstrekkelig kapasitet i høydebasseng, ved utbygging med nytt basseng i 

tillegg til det eksisterende. Det er også gjort en beregning av størrelse på vannledning og 

kapasitet for Campus, Tanberglia og den forestående reguleringen av Tanberghøgda. 

 

Ved den foreliggende utbyggingsavtalen innarbeides kommunens bidrag til vannledning til 

Campus. Det vil også si at det gir føringer for Block Watnes utbygging med infrastruktur i 

Tanberglia, ved at spillvann og overvann fra boligfeltet da føres sammen med vannledning 

til tilknytning med kommunens anlegg ved Campus/Høgskolen. 

 

Ved oppgradering av Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, vurderer kommunen å oppgradere 

eksisterende spillvanns- og vannledninger. Som minimum skal utbygger Block Watne 

bekoste oppgradering av veien inkludert fortau, og overvann skal føres til vassdrag. 

 

De foreliggende planer er ikke detaljert, men skal godkjennes av Ringerike kommune før 

utførelse. 

 

Ved avtalen vil kommunen overta regulerte offentlige veier, oppgradert 

Arnegårdsvei/Tandbergmoveien, gang- og sykkelveier, vann-, spillvanns- og 

overvannsledninger, gatelys, annen veggrunn grøntareal.  

 

De private oppsittere skal overta regulert vei V1, interne parkeringsplasser, lekeplasser, 

turdrag og turveger innen reguleringsplanen, annet uteoppholdsareal, hydrofor for 

vannforsyning for de høyestliggende hus i planen. 

 

Det vil bli lagt frem VA-ledninger til tomtegrensa for barnehagetomta i planen. Disse kan 

benyttes for senere tilkobling av bebyggelsen i den forestående reguleringsplanen for 

Tandberghøgda. 

 

Økonomiske forhold 



  

Det er ikke innhentet anbudspriser, slik at det må gjøres en avregning av kostnader mellom 

utbygger og kommune når anleggene er opparbeidet. 

 

Block Watne vil stå som utbygger i avtalen, mens kommunen tilbakebetaler kostnader for de 

anleggsdeler man påtar seg ved utbyggingsavtalen. 

 

I utbyggingsavtalens punkt 5.1 Utbyggingskostnader er det tatt inn en bestemmelse om at 

ved deling av kostnader skal det foretas en kostnadsberegning av anlegget, og kommunen 

skal godkjenne alle prosjekterings- og anleggskostnader for anlegg som kommunen skal 

bekoste før oppstart. 

 

Kostnadsdelene er: oppdimensjonering av vannledninger og kummer gjennom boligfeltet for 

vann til Campus, vannledning med kummer og installasjoner fra Tanberglia til Campus, delt 

grøftekostnad med BW fra Tanberglia til Campus, trekkerør for fiberkabel. Kommunen tar 

også del av prosjekteringskostnad. 

 

Viser til avtaleteksten for detaljer. 

 

For kommunens eventuelle oppgradering av spillvanns- og vannledning i Arnegårdsveien, er 

det ikke fattet endelig beslutning på deltagelse. Det foreligger pr. i dag et forslag til løsning 

for behandling av overvannet, men ikke for utskifting av eksisterende ledninger, dette må 

detaljeres. Ved oppgradering av Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, blir denne masseutskifta 

og asfaltert på nytt, slik at det er hensiktsmessig å utføre oppgraderinger av eksisterende 

ledninger i veien før asfaltering. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Det er varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Da utbyggingsavtalen i det alt 

vesentlige gir den private parts forpliktelser som omfattes av plan- og bygningslovens § 18-

1 og § 18-2, kan den etter byggesaksforskriftens § 18-2 unntas fra krav til høring m.v. etter 

saksbehandlingsreglene i plan- og bygningslovens § 17. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Grunnet kommunens forpliktelse ved brannvannsforsyning Campus og utbyggers ønske om 

tidlig oppstart av bygging infrastruktur i Tanberglia, fremmes forslag til utbyggingsavtale 

nå. 

 

Foreliggende tekniske planer er på forprosjektnivå. Men ved avtalen innarbeides 

finansieringen av nødvendige tiltak for brannvann til Campus gjennom Tanberglia.  

 

Finansiering av kommunens andel av tiltaket for vannledning gjennom Tanberglia dekkes av 

hovedplan vann, og innarbeides i tertial/budsjettarbeidet. 

 

Når det gjelder Ringerike kommunes eventuelle utskifting av eksisterende ledninger i 

Arnegårdsveien/Tandbergmoveien, må det tiltaket detaljeres før endelig beslutning fattes. 

 



Vedlegg 

 

1. Forslag til Utbyggingsavtale for Tanberglia mellom Block Watne AS og Ringerike 

kommune 

2. Oversiktsplan for vann- og avløpsanlegg Tanberglia – Campus. Prinsipp for 

kostnadsfordeling. 

 

Utrykt vedlegg: 

 

1. Detaljregulering for Tanberglia, reguleringsplan nr. 0605_356-01. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Kjell Arve Aarebru 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Ringerike kommune 
Utbygging  

Org.nr. 940 100 925 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

     

 

 

UTBYGGINGSAVTALE 
FOR TANBERGLIA 

 

mellom 

Ringerike kommune 
(nedenfor kalt kommunen) 

og 

Block Watne AS, org.nr. 968 757 954 
(nedenfor kalt utbygger) 
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1. AVTALEOMRÅDE 

1.1 Formål 

Avtalen har til formål å regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre 

ved utbygging av området Tanberglia. Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur. 

 

1.2 Utbyggingsområde/geografisk avgrensing 

Avtalen omfatter følgende område: Plan ID 0605_356_01 – Tanberglia – Vedtatt i 

kommunestyret 26.06.2014, med mindre endring vedtatt 27.06.2014, samt 

brannvannsløsning for Campus Ringerike HSN og spillvann gjennom Campus 

Ringerike HSN.  

 

1.3 Avtaleperiode 

Avtalen gjelder fra og med dato for politisk godkjenning av avtalen. 

 

2. PROSJEKTANSVAR 

2.1 Utbyggers representant 

Utbyggers prosjektansvarlig er: Eivind Jensen 

Alle henvendelser til utbygger om det aktuelle utbyggingstiltak skal skje til den 

prosjektansvarlige, og alle avgjørelser av teknisk og/eller økonomisk art skal 

godkjennes av den prosjektansvarlige. Den prosjektansvarlige har alle nødvendige 

fullmakter til å opptre på vegne av utbygger. 

 

2.2 Kommunens representant 

Kommunens kontaktperson er: Kjell Arve Aarebru 

Alle henvendelser til kommunen om det aktuelle utbyggingstiltak skal skje til 

kontaktpersonen, og alle avgjørelser av teknisk og/eller økonomisk art skal godkjennes 

av kontaktpersonen. Kontaktpersonen har fullmakt til å opptre på vegne av 

kommunen. 
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3. PLANANSVAR 

3.1 Reguleringsplan 

Det skal foreligge godkjent reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan som omfatter 

utbyggingstiltaket. Rekkefølgebestemmelser som berører tiltaket skal innfris. 

 

3.2 Byggesøknad 

Tekniske anlegg og fellesanlegg er søknadspliktige i henhold til Plan- og 

bygningsloven. Utbygger er ansvarlig for at tiltaket, prosjekterende og utførende blir 

omsøkt i henhold til loven. Igangsettingstillatelse skal være gitt av kommunens 

bygningsmyndighet før tiltaket iverksettes. 

Nødvendige søknader med tilhørende vedlegg, deriblant planer og kravspesifikasjoner 

for tekniske anlegg, oversendes Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 

postboks 123, 3502 Hønefoss. 

 

3.3 Tekniske bestemmelser 

Utbygger har ansvaret for at det utarbeides planer og kravspesifikasjoner for tekniske 

anlegg i henhold til kommunens standarder, og VA-norm for Ringerike kommune 

(www.va-norm.no). Anlegget skal bygges i samsvar med gjeldende reguleringsplan 

eller bebyggelsesplan. 

Utbygger har ansvaret for at felles lekearealer blir anleggsmessig opparbeidet og 

utstyrt i henhold til godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan og gjeldende 

forskrifter. 

 

3.4 Godkjenning av planer 

Plandokumentasjon for kommunaltekniske anlegg som er aktuelle for kommunal 

overtagelse skal vurderes og godkjennes av kommunen som anleggseier før 

anleggsarbeidene påbegynnes. Plandokumentasjonen skal leveres iht. pkt. 3.6 i VA-

norm for Ringerike kommune. 

Detaljplaner, tegninger og beskrivelse/kravspesifikasjon oversendes Ringerike 

kommune, Utbygging, postboks 123, 3502 Hønefoss. 
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3.5 Koordineringsansvar 

Utbygger har ansvaret for å koordinere utbyggingstiltaket med eventuelle andre 

utbyggere innenfor utbyggingsområdet. Herunder skal utbygger kontakte aktuelle 

kabeletater, fjernvarmeleverandører etc. før tiltak iverksettes, for å avtale eventuell 

koordinering av arbeider. 

 

4. EIENDOMSFORHOLD 

4.1 Grunnerverv 

Nødvendig grunnerverv for å gjennomføre tiltaket utføres og bekostes av utbygger. 

Regulert grunn for kommunale veger og eiendommer til kommunalteknisk anlegg 

(pumpestasjoner, høydebasseng etc.) skal overdras vederlagsfritt til kommunen. 

Grunnerverv for slike arealer gjøres på vegne av kommunen. Utbygger sørger for at 

kartforretning avholdes etter at tiltaket er ferdigstilt. Kommunens representant skal 

være tilstede og godkjenne eiendomsgrensene. 

 

4.2 Kommunale heftelser på eiendom  

Utbygger er selv ansvarlig for salg eller overdragelse av tomter eller boenheter i feltet 

og skal ta hensyn til bestemmelsene i denne avtalen ved inngåelse av kjøpekontrakter. 

Ved salg, overdragelse eller seksjonering av tomter eller boenheter skal følgende 

bestemmelser tinglyses som vedlegg til skjøte: 

a. Kjøper plikter å være medlem av beboerforening og har solidarisk ansvar for 

drift og vedlikehold av fellesanlegg som ikke overtas av kommunen. Arealer 

som omfattes av dette overskjøtes til tomtekjøperne i fellesskap. 

b. Vegskråninger innenfor tomtegrensen vedlikeholdes av kjøper. 

c. Kommunen har rett til drift, vedlikehold og fornyelse av offentlige ledninger 

som krysser tomten. Skader på eiendommen som følge av dette vil bli erstattet 

ved minnelig overenskomst eller skjønn. 

d. Naboeiendommer har rett til drift, vedlikehold og fornyelse av private 

ledninger som krysser tomten. Skader på eiendommen som følge av dette 

erstattes av den som eier ledningene. 

e. Terrengbearbeiding over offentlige ledninger skal godkjennes av kommunen. 

f.  Kjøper overtar full gjerdeplikt mot offentlige arealer, herunder veggrunn. 
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4.3 Tinglyste rettigheter 

Utbygger er ansvarlig for å inngå og tinglyse avtaler vedrørende rettigheter for 

kommunalteknisk anlegg som blir anlagt på eiendommer eid av tredjepart. Kommunen 

skal godkjenne avtaletekst før tinglysing. 

 

5. KOSTNADER 

5.1 Utbyggingskostnader 

Følgende anlegg jfr. pkt. 7.1 og 7.2 bekostes av utbygger: 

a. Oppgradering av Arnegårdsveien /Tanbergmoveien jfr. reg.plan, inkl. 

overvannshåndtering fra sluk, samt gatelys langs Arnegårdsveien/ 

Tanbergmoveien.   

b. Opparbeidelse av offentlige og private veier og parkeringsplasser innenfor 

planområdet Tanberglia jfr. reg. plan 

c. Vann, overvann og avløp: Se oversiktskart fra cowi datert 15.04.16, 

prosjektnummer A081705 

i. Vann punkt A-B 

ii. Vann, overvann og avløp punkt B-C 

iii. Overvanns- og avløpsledninger punkt C-D 

iv. Delt grøftekostnad med Ringerike kommune punkt C-D 

v. Avløp punkt D-E 

vi. Vann, avløp og overvann punkt B-G 

vii. VVA-Anlegg internt på Tanberglia boligområde 

viii. TV 1-5, AU1-2 og TD 1-2 opparbeides ikke, men gjøres tilgjengelig.  

d. Private lekeplasser ( LEK 1-4) inne på området. 

  

Følgende anlegg jfr. pkt. 7.1 bekostes av kommunen: 

e. Rehabilitering av eksisterende ledninger i Arnegårdsveien / Tanbergmoveien.  

f. Vann., se oversiktkart fra Cowi datert 15.04.16, prosjektnummer  A081705 
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i. Oppdimmensjonering av Vannledning og kummer jfr. 

brannvannsdekning til Campus i punktene A-B-C 

ii. Vannledning med tilhørende kummer og installasjoner for brannvann til 

Campus i punktene C-D-E 

iii. Delt grøftekostnad med Block Watne AS som utbygger for Vann og 

avløp mellom punktene C-D-E 

iv. Vann, overvann og avløp i punkt E-F 

v. Trekkerør for Fiber 3x40 i fellesgrøft F-E-D-C-B-A-G 

vi. Trekkerør for fiber i Arnegårdsveien / Tanbergmoveien 

 

Ved deling av kostnader skal det foretas en kostnadsberegning av anlegget, og 

kommunen skal godkjenne alle prosjekterings- og anleggskostnader for anlegg som 

kommunen skal bekoste før oppstart. 

A. Det er innhentet eget tilbud fra Veidekke entreprenør AS for VA anlegg i 

forbindelse med Campus på strekningen D-E-F.  Kostnadene her skal deles jfr. 

pkt. 5.1.  . Utbygger skal kun dekke avløpsledning i punkt D-E og delt 

grøftekostnad med Ringerike kommune på samme strekning. 

Ved overdragelse av anlegget kan det på utbyggers oppfordring inngås en avtale om 

overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og Ringerike kommune. Dette for å 

sikre refusjon av merverdiavgift etter gjeldende regler for justeringsrett på 

overtakelsestidspunktet. Ringerike kommune sikrer seg retten til å kreve 

administrasjonsgebyr i en slik sammenheng. 

5.2 Anleggskontroll 

For kommunens anleggskontroll betaler utbygger kr 25.000,- som forfaller til betaling 

ved politisk godkjenning av avtalen. 

5.3 Avgifter 

Utbygger bærer alle kostnader for Tilknytningsavgift for hver enkelt bolig, 

byggesaksgebyrer, tinglysingsgebyrer etc. i forbindelse med tiltaket. 

Kommunen vil kreve årsavgift for vann og avløp fra den enkelte boligkjøper, iht. 

gjeldende reglement. 

5.4 Refusjon 

Refusjon etter Plan- og bygningsloven kan ikke kreves av utbygger overfor 

eksisterende bebyggelse eller tilstøtende arealer. 
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6. UTFØRELSE 

6.1 Krav til utførende 

Utbygger skal sørge for at skatteattest for egen, entreprenørers og underentreprenørers 

virksomhet kan framlegges for kommunen ved inngåelse av kontrakter og avtaler. 

Utbygger er videre ansvarlig for at entreprenører er kjent med og følger ordlyden i 

kommunens vedtatte klausul om ulovlig bruk av arbeidskraft og kontraktørvirksomhet. 

 

6.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Utbygger skal sikre og dokumentere at Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

på bygge- eller anleggsplasser blir ivaretatt. 

 

6.3 Fremdrift 

Opparbeidelsen av tiltaket gjennomføres som 4 byggetrinn med komplette tekniske 

anlegg og fellesanlegg.  

1. Opparbeidelsen av tiltaket påbegynnes juli 2016 ( Campus v/ Veidekke AS) – Ferdig 

ca 15.08.16 – Strekningen D-F merket på kart fra Cowi datert 15.04.16, 

Prosjektnummer A081705.  Utføres av Veidekke AS.  

2. Arnegårdsveien/Tanbergmoveien: Opparbeidelse av vei/Overvann og gatelys.  

Oppstart ca 01.09.2016 og ferdig ca 30.03.2017 avhengig av kommunale 

godkjenninger og interne godkjenninger i utbyggers selskap.  

3. Vann/Avløp / Overvann Punkt A-D påbegynnes ca 30.09.2016 – Ferdigstilles ca. 

30.11.2016, Avhengig av kommunal behandling og interne godkjenninger i utbyggers 

selskap. 

4. Internt VVA –anlegg i Tanberglia:  Oppstart ca 30.10.2016 – Forventes ferdig ca 

30.06.2017.  

I tillegg kommer opparbeidelse av interne tomtearealer og lekearealer for privat 

overtakelse.     

Det skal utarbeides fremdriftsplan for tiltaket. Oppdatert fremdriftsplan skal 

fremlegges kommunen ved forespørsel. 
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6.4 Byggemøter og kontroll 

a. Byggemøter avholdes regelmessig - minst en gang hver måned. 

b. Byggemøtene ledes av utbyggers prosjektansvarlige som også er ansvarlig for at 

byggemøtet blir referert. 

c. Kontaktpersonen til Ringerike kommune skal kalles inn til alle prosjekterings- og 

byggemøter. Kommunen skal sendes referater fra alle møter som angår prosjektet. 

d. I den grad kontaktpersonen til Ringerike kommune finner det nødvendig kan han 

be om at personer på utbyggersiden kalles inn til byggemøtet. 

e. Om kommunen anser det for nødvendig kan kontaktpersonen til Ringerike 

kommune pålegge at byggemøte avholdes. 

6.5 Stans av arbeidene 

Dersom kontaktpersonen til Ringerike kommune av tekniske og/eller økonomiske 

grunner finner det nødvendig kan arbeidet beordres stanset. Kostnader ved dette bæres 

av utbygger. 

 

7. OVERTAGELSE AV ANLEGG 

7.1 Anlegg for kommunal overtagelse 

Følgende anlegg innenfor avtaleområdet opparbeides av utbygger og overtas 

vederlagsfritt av kommunen til fremtidig drift og vedlikehold: 

a. Utvidelse av Tanbergmoveien/ Arnegårdsveien fra Osloveien (KV1 t.o.m 

Snuplass KV4) - med tilhørende fortau og Overvann og gatelys.  Dersom 

Ringerike kommune ønsker å skifte ut/ rehabilitere eksisterende ledningsnett, 

overleverer kommunen dette til seg selv.  

b. KV2 på reguleringsplan.  ( KV2 mangler navn på kartet, men KV2 hovedvei 

gjennom Tanberglia benevnes KV2) 

c. KV3 ( Forutsatt mindre endring på snuhammer og fysisk skille mellom vei og 

parkering) 

d. Gang og sykkelvei GS1-6 

e. Alle Vann-, overvann og spillvannsledninger med unntak av private 

stikkledninger inn til hvert enkelt hus.  Evt. hydroforanlegg på privat grunn 

overtas ikke av Ringerike kommune.  Overvannsledninger og sluk i privat vei 

V1 overtas ikke av Ringerike kommune.  
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f. Fordrøyningsmagasin for overvann 

g. Gatelys langs KV1 – KV4 

h. Annen veggrunn / Grøntareal ( grøfter etc.) 

7.2 Anlegg for privat drift og vedlikehold 

Følgende anlegg innenfor avtaleområdet opparbeides av utbygger og overtas av 

tomtekjøpere enkeltvis eller i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold: 

a. Veier V1 med tilhørende gatelys, overvannsledninger og sluk i/på V1.  

b. Parkeringsplasser Pl 1-4 

c. Lekeplasser LEK 1-4 

d. Turdrag TV 1-5 

e. TD-1 og TD-2 

f. AU-1 og AU-2 

g. Evt. hydroforanlegg på private tomter.  

 

8. OVERLEVERING AV ANLEGG 

8.1 Ferdigbefaring og overtagelsesforetning 

Før kommunen overtar anleggene skal det holdes overtagelsesforetning. Krav til 

utbedringer som i denne forbindelse måtte bli stilt av kommunen må oppfylles av 

utbyggeren for egen regning før overtagelsen skjer fra kommunens side. 

Før overtagelsesforetning holdes skal det foreligge tinglyst overenskomst om 

kommunens rett til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett som utbygger 

etablerer utenfor tiltaksområdet eller over utbyggers egen eiendom på arealer som ikke 

overdras til tomtekjøpere ved tinglyste skjøter. 

Det skal skrives protokoll for overtagelsesforretningen for anlegg som overtas av 

kommunen. 

8.2 Krav til ”som bygget” dokumentasjon 

Før overtagelse skal utbygger levere sluttdokumentasjon til kommunen over de anlegg 

som opparbeides av utbygger og overtas av kommunen. Dokumentasjon skal 

overleveres i henhold til pkt 3.9 i VA- norm for Ringerike kommune. Tilsvarende 

dokumentasjon skal leveres for veganlegg. 
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Sluttdokumentasjon skal være godkjent før overtagelse. 

 

9. GARANTIER 

9.1 Garanti ved kommunal overtagelse 

Ved kommunal overtagelse av anlegg skal utbygger stille bankgaranti tilsvarende 3 % 

av anleggskostnadene i tre år fra og med overtagelsesdato. Garantibeløpet skal ikke 

være mindre enn kr 10.000,-. 

9.2 Garanti for avtalemessige forhold 

Dersom kommunen krever det, skal utbygger stille en bankgaranti tilsvarende 2 % av 

anleggskostnadene for innfrielse av alle krav vedrørende administrative og 

avtalemessige forhold. Bankgarantien skal gjelde i tre år med mulighet for kommunen 

å kreve den forlenget. Utbygger kan be om at garantien returneres når alle formelle 

krav er innfridd.   

9.3 Garanti ved fradeling og overdragelse av tomter eller boenheter 

Dersom fradeling og overdragelse av tomter eller boenheter i feltet ønskes 

gjennomført før tekniske anlegg er ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen, skal 

utbygger stille bankgaranti tilsvarende de totale utbygningskostnadene. Garantien kan 

reduseres i takt med anleggsarbeidene etter kommunens nærmere bestemmelser. 

Bankgarantiene returneres når alle tekniske anlegg er ferdig opparbeidet og godkjent 

av kommunen. 

Dersom utbygger stiller en slik bankgaranti og tillater oppføring av eller innflytting 

bolig før brannvannsforsyning er etablert, er utbygger selv ansvarlig ved eventuelle 

skader. 

 

10. DIVERSE 

10.1 Overdragelse av utbygningsavtale 

Utbygger kan ikke uten samtykke fra kommunen overføre sine rettigheter og plikter i 

henhold til denne avtale til et annet utbygningsselskap eller annen person. 

10.2 Tvister 

Eventuell tvist mellom partene om forståelsen av denne avtalen og som ikke lar seg 

løse i minnelighet, skal løses ved de ordinære domstolene. 

10.3 Politisk godkjenning 
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Avtalen er ikke bindende for kommunen før den er godkjent av politisk myndighet. 

10.4 Forbehold om styrets godkjenning hos utbygger.   

Avtalen er ikke bindende før utbyggers styre har godkjent avtalen.  

 

10.5 Forsinket oppstart 

Forsinkelse med oppstart av utbyggingen av tiltaket ut over 3 år fra undertegning, eller 

vesentlig mislighold av avtalen, gir kommunen rett til å kreve avtalen reforhandlet. 

 

Denne avtale er opprettet i 2 – to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Partene 

forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for alle aktuelle prosjektdeltagere på hver sin side. 

 

Hønefoss, den _________ 20___   Hønefoss, den _________ 20___ 

For Ringerike kommune     For ...........................  

 

Tore Isaksen      (Navn) 

Rådmann      (Tittel) 

 

 

Utbyggingsavtalen er godkjent av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte den 

……….. sak ………… 

 

 

 

Utbyggingsavtalen er godkjent av Block Watne AS  

Sted / dato  

 

________________________________________ 

Signatur 
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