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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

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

1. gangs behandling av
planforslaget og
konsekvensutredning
Offentlig ettersyn av
planforslaget inkl.
konsekvensutredning

Politisk
behandling

Fremdrift

Sept 2011- mai
2012
22. mai 2012

20.08.2012

25.09.2012

Hovedkomitéen

03.12.2012

Formannskapet

04.12.2012

- Sendes til
-

Regionale myndigheter
Berørte parter

- Annonseres i Ring Blad
- Møte i referansegruppa
Behandling av innkomne Arbeidsgruppe og styringsgruppe
merknader ved off.
drøfter merknadene
ettersyn
Revisjon av
planforslaget
Evt. nytt offentlig
ettersyn

Begrenset offentlig ettersyn

Vedtak av
kommunedelplan for
Krakstadmarka

2015
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
13

landskapsendringer. I de områdene som lar seg bygge ut legges det opp til en konsentrert
småhusbebyggelse, med mulighet for mindre tett bebyggelse i noen områder dersom
grunnforholdene ikke tåler en tett boligkonsentrasjon. Kulturlandskapet slik det er i dag vil
kunne forringes noe som en følge av utbygging.

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

Avbøtende tiltak
Det er i planforslaget lagt opp til en noe lavere utnyttelsesgrad enn tidligere planforslag la opp
til, på grunn av terreng og grunnforhold. En del av landskapsendringene kan dempes ved å
trekke inn bebyggelsen noe og bevare vegetasjon i ytterkant mot skråningene. Bebyggelsen
vil i deler av planområdet bli etablert på en slik måte at den ikke bryter landskapsiluetter,
nedenfor åskanter. Foreslåtte boligområder må tilpasses på en måte som reduserer negative
landskapsvirkninger. Reguleringsplanen vil kunne sette noen føringer i farge og materialvalg
for å sikre at bebyggelsen blir best mulig integrert i landskapet.
Oppsummering landskap
For et bynært område som Krakstadmarka vil man oppleve en transformasjon av området fra
tett skog og jordbruksområder, til en tett bebyggelse synlig fra mange deler av byen.
Kantvegetasjon som blir bevart vil dempe inntrykket av bygningsmassen. Dette må avveis
mot andre hensyn. På reguleringsplannivå vil man med opprettholdelse av grønnstruktur og
krav til bestemmelser for fasader og fargevalg, bidra til at bebyggelsen blir mer integrert i
landskapet.
4.2 Friluftsliv
Plankartet viser en grønnstruktur som følger de naturlige ravinedalene og åskantene inn mot
boligområder. Friluftsinteresser ivaretas best ved å utnytte allerede eksisterende stier med
tilhørende grøntdrag og sikre at det holdes av nok områder som muliggjør et
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sammenhengende stisystem enten regulert som grønnstruktur eller L (landbruk). Øst for
planområdet er det i tillegg regulert opp skiløyper om vinteren.

Konsekvenser
Arealbeslag til boligformål og økt belastning kan redusere muligheter for friluftsliv dersom
det ikke blir tilrettelagt og tatt hensyn til stier og buffersoner. Kartlegging viser at det totalt
sett er mulig å utbedre og øke tilgjengeligheten og attraktiviteten for friluftslivet i området.
Dette gjøres best ved å legge til rette for stier langs kanter og rygger som danner en naturlig
avgrensing ut mot mindre fremkommelig terreng. Stiene vil forbinde de ulike områdene med
hverandre der det blir lagt opp til en vurdering av stiforbindelser på reguleringsplannivå.
Avbøtende tiltak
Vegetasjon rundt utsiktsposter og annen kantvegetasjon bør skjøttes for å opprettholde disse
kvalitetene. Dette kan enten utføres på frivillig basis ved lag og velforeninger eller av
kommunen etter avtale med grunneier.
Det legges opp til at byens befolkning skal kunne bevege seg fra sentrum og opp i gjennom
Krakstadmarka. Videre vil det da være mulig å kunne følge pilegrimsleden nord og sydover,
samt gå eller sykle videre østover mot Ringkollen. Det er av miljø- og rekreasjonshensyn
viktig å bevare de mest sentrale bekkedragene og naturkvaliteter som øker attraktiviteten til
området. Ett av disse områdene er «Gampeberget» som ligger like ved et naturlig
krysningspunkt for ferdsel mellom nord og syd i planområdet. I området er det en naturlig
foss som bidrar til å heve naturkvalitetene.
Planprogrammet til kommunedelplanen la opp til at det skulle tilrettelegges for bynært
friluftsliv med gang- og sykkelstier langs elva. Etter nærmere vurderinger av strandsonen
anses ikke dette lengre som aktuelt. Skråningen ned mot elva er stedvis svært bratt og i
enkelte områder har det nylig gått mindre ras. Store inngrep i sonen nærmest elva er også
uheldig av hensyn til det biologiske mangfoldet. Dersom det ikke går ut over
strømningsforholdene i elva, kan det tillates utsetting av brygger langs elvekanten. Dette vil
kunne tas opp igjen i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. På sikt vil dette kunne knyttes
sammen med gang – og sykkelstier fra sentrum og over til Krakstadmarka.

4.3 Kulturminner
Deler av planområdet er naturlig egnet for bosetting og deler av området har vært bebodd
langt tilbake. Kulturhistorisk registrering foretatt av Buskerud fylkeskommune sommeren
2009. Det ble benyttet maskinell flateavdekking eller sjakting. Metoden brukes for å finne
spor av strukturer i undergrunnen, som for eksempel nedgravninger etter graver, ildsteder og
kokegroper, veggrøfter og stolper etter forhistoriske huskonstruksjoner og fossile dyrkingslag
åkrer og andre strukturer som ikke er synlige over bakken. Det ble også gravd prøvestikk
(groper på 40X40cm) for hånd for å søke etter spor av steinalderboplasser og
overflateregistrering av hele tiltaksområdet. Undersøkelsene ga 8 funnførende sjakter med til
sammen 45 strukturer i form av kokegroper, stolpehull og veggrøfter etter hus, ovnsstruktur
samt fossile dyrkningslag og ardspor. Det ble også observert ulike kullflekker, fyllskift, utkast
og mulige nedgravinger som ikke ble registrert som automatisk fredete kulturminner.
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På Tanbergmoen ble det registrert 2 ulike huskonstruksjoner med uvanlig godt bevarte
veggrøfter. De automatisk fredete kulturminnene på Tanbergmoen befinner seg i den nordlige
delen av sjakta. Det er lokalisert et langhus innenfor den sørlige delen av planområdet, og i
kant med Tanbergmoen. Lokalisering av funnene er vist på kart 4. (under)
Registreringa viser også at det er observert flere usikre strukturer og at potensiale for å finne
flere automatisk fredete kulturminner i området mot Tanbergmoen er stort.
Konsekvenser
Det kan ikke søkes om utgravning og frigivelse av kulturminner før planforslag er lagt ut på
høring. Alternativet er å frede områdene det er gjort funn samt en buffersone rundt funnstedet.
Dette er mindre ønskelig ettersom det både beslaglegger utbyggbare områder og legger
føringer for plassering og organisering av annen infrastruktur som vei og kabler.
Avbøtende tiltak
Det er i hovedsak snakk om funn av strukturer i grunnen som har liten formidlingsverdi ved
bevaring og det forventes derfor at det vil bli gitt tillatelse til utgravning og frigivelse av
byggeområdene.
Oppsummert
Det er gjort flere funn av kulturminner i planområdet og det kan forventes flere funn i
forbindelse med eventuell utgravning og senere utbygging. Kulturminnemyndighetene bør
rådspørres i den grad dette medfører spesielle krav til aktsomhet ved utbygging.
Kulturminnene har i liten grad formidlingsverdi og det bør søkes om utgravning og frigivelse
av disse i forbindelse med detaljregulering for å øke byggbart areal.
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Kart 5, kulturminner
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4.4 Landbruksinteresser
Det er innenfor opprinnelig planområdet på ca. 900 dekar 70-75 dekar fulldyrka jord, hvorav
2 sammenhengende arealer på henholdsvis 35 og 20 dekar skiller seg ut. De resterende 15-20
dekar er fordelt på 5 mindre arealer. Jordbruksarealene består i hovedsak av siltholdig og
marin lettleire, og er av god kvalitet.
Området er tross dette ikke med i den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV),
vedtatt i Formannskapet 21.04.2015. Dette skyldes at området tidligere er omdisponert fra
landbruksformål i gjeldende kommuneplan. Hønefoss er omgitt av til dels svært verdifulle
jordbruksområder. Innenfor planområdet til Krakstadmarka er det i dag korn og
grasproduksjon og skogdrift. Det er allerede etablerte boligområder både nord og sør for
planområdet, området ligger nært til Hønefoss, og det har en klar avgrensing mot de
sammenhengende jordbruksarealene ovenfor.
Resten av opprinnelig planområdet – altså ca. 800 dekar – er skogsmark. Størstedelen av
skogbruksarealene består av leirjord av høy bonitet (G 17 og 20), mens i dalbunner med frisk
fuktighet vil en kunne finne super bonitet (G 23). Det har vært drevet intensivt kulturskogbruk
i området de siste 60 – 70 år, og det er sterkt preget av gran. Siden gran på denne lokaliteten
er utsatt for råte, avvirkes den i relativt ung alder slik at området alltid vil ha stor andel
ungskog. På grunn av råteplagen er det i den senere tid plantet noe bjørk. Noen lauvtrær
finnes også innblandet i granbestandene, og på de sist hogd flater kommer det opp mye
lauvskog. På en av de nyere flatene er det plantet gran med tanke på produksjon av juletrær.
Furu finnes på enkelte lokaliteter med grus.
Driftsmessig har området i utgangspunktet en del vanskelig tilgjengelige lokaliteter, men med
opparbeiding av enkle traktorveier har likevel drifta gått greit.
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Kart 6. Jordpolitisk arealvurdering (JAV)
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Konsekvenser
To landbrukseiendommer innen den opprinnelige planavgrensningen til kommunedelplanen
blir til dels sterkt berørt. Gnr. 97, bnr. 12 har hele sitt jordbruksareal på 35 dekar innenfor
planområdet, mens gnr. 96, bnr. 1 har 20 dekar (av 145) innenfor planområdet. Mye av
skogen vil nødvendigvis forsvinne med den planlagte utbyggingen.
Det har i det videre arbeidet med planbeskrivelsen dukket opp et behov for å ta inn andre høyt
klassifiserte jorder nord i planområdet, deler av Gnr,97/ 1 (36da og 4da) og 96/1 (6,5da).
Årsaken er å kunne sikre helhet i planen, både økonomisk og i forhold til å kunne skape en
sentrumsnær fortetting. For det nordlige området vil en omdisponering av de aktuelle
områdene kunne bidra til å senke felleskostnadene til bro mot sentrum, vei og annen
infrastruktur. Det er estimert at felleskostnadene vil reduseres med ca. 50 000 pr. tomt. Dette
vil kunne ha gunstig betydning for mulighetene for at området som helhet blir lønnsomt å
utvikle. Omdisponeringen vil også gi større arealer for sentrumsnær fortetting og vil gi klare
grenser mellom byggeområder og gjenværende dyrka mark.
Den foreslåtte planendringen innebærer at tre jorder på henholdsvis 4,6 og 36 dekar fulldyrket
jord må omdisponeres fra jordbruksareal til byggeområde. De aktuelle arealene er
havavsetning, med forholdsvis høyt leirinnhold (mellomleire). Omtrent 10 dekar av det største
arealet er planert. Arealene vurderes å være av middels god kvalitet, godt egnet til bl.a. gras
og kornproduksjon.
Eiendommen som må avgi det største arealet (97/1) har i utgangspunktet 65 da fulldyrka jord
og 85 da produktiv skog. En omdisponering vil således mer enn halvere eiendommenes
jordressurser. Den andre eiendommen (96/1) har et samlet jordbruksareal på 145,5 da og 556
da produktiv skog.
Omdisponeringen vil medføre endringer av kulturlandskapet i området. Utbyggingen som er
tenkt på de nå dyrkede områdene er av en slik art (tett bebyggelse) at de ikke naturlig vil gli
inn i kulturlandskapet og danne en helhet. Utbyggingen vil i stedet endre grensene mellom
bebygde områder og kulturlandskap.
Avbøtende tiltak
Både jord- og skogressursene anses som godt dokumentert. Det bør tas hensyn til buffersoner
mellom ulike landskapstyper for å skape naturlige overganger. Omdisponering av areal
sentrumsnært kan gi en samlet gevinst for landbruksarealene ved at presset på utbygging av
jordbruksarealer andre steder blir mindre samtidig som den sentrale beliggenheten tillater høy
tetthet på utbyggingen.
Isolert sett blir besparelsen pr. tomt relativt beskjeden (i størrelsesorden kr. 50 000,-). Totalt
for de 400 boligene besparelsen gjelder summerer dette seg til 20.mill. Utredningene har så
langt vist at større deler av det nordlige planområdet ikke egner seg for utbygging og dette
forslås tilbakeført til L-område. Det samme gjelder lavereliggende deler av det sørlige
området. Samlet gjør dette at vesentlige skogområder og to mindre jordbruksareal tilbakeføres
til L-område.

Oppsummering
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Store deler av Krakstadmarka vil forbli grønt. Det er fremmet forslag om å innlemme ikke
tidligere omdisponert jordbruksareal for å øke antallet boliger som lar seg realisere. En
eventuell økning i boliger vil ha konsekvenser i forhold til muligheten for gjennomføring av
kostbar infrastruktur som vei og bro og vil også øke antallet tilgjengelige fremtidige boliger
nær sentrum av Hønefoss. Økt bebyggelse nær sentrum er i tråd med regionale føringer om
fortetting og bygging nær eksisterende sentra, mens bruk av jordbruksarealer strider mot
jordvernet. Det er ut i fra et byutviklingsperspektiv viktig å sikre arealer for sentrumsnære
boligområder. Dette vil også bidra til å dempe presset på mer avsidesliggende arealer som
ikke vil kunne ligge like tett på byen og nyttiggjøre seg av sentrumsfunksjonene.
I planforslaget som foreligger til 2.gangs behandling er tre jordbruksarealer på henholdsvis
34da, 6da og 4 da tatt med videre etter 1.gangs behandling. Fylkesmannen har innsigelse til
omdisponeringen og kommunen kan ikke egengodkjenne planforslaget hvor disse er med.
Planen legger likevel opp til at planen vedtas med mekling om de aktuelle jordbruksarealene
slik at endelig avgjørelse tas i departementet dersom mekling ikke fører frem. Dersom
Departementet aksepterer endringen vil dette medføre omdisponering av dyrka mark ut over
allerede avklarte jordbruksarealer.

4.5 Konsekvenser for barn og unges interesser
Barn og unge skal sikres en mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. I
kommunedelplanen ivaretas barns interesser best ved å sikre gode møtesteder, muligheter for
lek og aktivitetsfremmende opplevelser. Planen vil omfatte et betydelig antall boliger med
konsentrert småhusbebyggelse. Befolkningskonsentrasjon, alderssammensetting og struktur
vil være avhengig av type boliger som realiseres og hvilken tiltrekningskraft området har på
forskjellige befolkningsgrupper. Boliger i Krakstadmarka antas å være attraktiv for
barnefamilier som ønsker en bynær bolig med god tilgang til friområder.
Boligtetthet og utbredelse vil i sin tur gi behov for etablering av lekeplasser og friarealer
tilegnet barn og unge. Planen utløser også behov for å øke barnehagekapasiteten, som er
nærmere beskrevet i eget avsnitt. Barn og unge skal også tillegges et spesielt fokus når det
gjelder forurensning, trafikksikkerhet og sikre skoleveier. Planens utbredelse sørover
innebærer at deler av området faller utenfor opptaksområde til nærmeste skole og
nærskoleprinsippet (for de minste elevene).
Avbøtende tiltak
Det skal opprettes en gang- og sykkelvei langs planlagt intern samlevei som sikrer forholdene
for myke trafikanter. Skolevei fra boligområder til sentrum eller en eventuell ny skole i
Krakstadmarka vil sikres med gangvei som følger veitrasé for intern samlevei. Det legges i
tillegg opp til at det kan anlegges en skjermet intern gangvei som avkorter gangavstanden
mellom de nordlige og sørlige delene, her vil stigningsforhold som ikke er i hht. Universell
utforming. Bruforbindelse til Schjongslunden utføres som gang og sykkelbru.
Lekeplasser i planen skal bestå av sandlekeplasser, nærlekeplasser og strøkslekeplasser, jfr.
kommuneplanens bestemmelser for byggeområder § 1.0.7. Avsatt areal må sikres mot trafikk
og forurensning. Dersom lekeplass og parkering legges inn til hverandre skal det være en
fysisk og visuell skjerming.
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Forslag til plankart foreslår hvilke områder som er kan egne seg som fremtidig
uteoppholdsarealer. Ved plan – og byggesaksbehandlingen skal konsekvenser og barns
interesser i forhold til lekearealene vurderes nærmere. I forbindelse med etablering av
boligområder stilles det krav i rekkefølgebestemmelsene om opparbeidelse av
uteoppholdsareal med lekeplasser før området tas i bruk.
Planen har en stor andel naturområder som omkranser boligområder og finnes i nærhet til
arealene som er avsatt til fremtidig uteoppholdsareal. Disse områdene kan i varierende grad
også egne seg til lek og idrett, blant annet avhengig av skjøtselstiltak.
Ferdsel for myke trafikanter må vurderes konkret for de enkelte delområdene. Dette må
vurderes ved detaljregulering slik at løsningene tilpasses terrenget og utbyggingsmønsteret i
de ulike områdene. Det vil være viktig å sikre boligområdene slik at de blir oversiktlige og
sikre nok til å unngå konflikter mellom biler og myke trafikanter.
Oppsummering
Gangveier og stier innad i områdene og mellom ulike delområder vil kunne bidra positivt til
muligheten for trygg ferdsel for barn og unge. Hovedløsning for transport må sikre
trafikksikre forhold for barn og unges skoleveg. Planen ivaretar hensynet til gode
uteoppholdsareal med avsatte områder til dette formålet. Reguleringsplanen må videre følge
krav til utforming og sikring av disse arealene.
4.6 Universell utforming
Universell utforming skal inn som prinsipp i planleggingen av området j.fr. pbl. §1-1. Dette
innebærer at bygg og uteområder skal formes på en slik måte at flest mulig kan leve, bo og
bruke området uten spesiell tilrettelegging eller hjelp. Ingen deler av planen er i dag spesielt
tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for rullestolbrukere).
Eksisterende veier i området er i dag svært uframkommelige. Det må legges til rette for en
hovedløsning for transport som er tilrettelagt for alle. Store deler av friområdene er bratt med
ravinerte skråninger, noe som gir utfordringer ved tilrettelegging for økt tilgjengelighet for
alle.
Konsekvenser
Det bratte terrenget gir spesielle utfordringer for opparbeidelse av universelt utformede
arealer for ute- og oppholdsområder, gang- og sykkelstier og friluftsområder.
I planforslaget legges det opp til etablering av separat gangvei som forbindelse mellom den
nordlige og sørlige delen av planen. Denne vil følge en annen trasé enn den interne
samleveien, og vil ikke følge kravene til universell utforming. Boligområdene er plassert på
flatere områder med bebyggelse som gradvis avtar mot skråningene.
Avbøtende tiltak
Transportsystemet skal tilrettelegges med en helhetlig hovedløsning som vil sørge for
tilgjengelighet for alle brukergrupper. De konkrete løsningene for utforming med tanke på
funksjonalitet, tas stilling til på reguleringsplannivå. Boligområder, utearealer og offentlige
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bygg må forøvrig følge normkrav fra Byggteknisk forskrift om universell utforming1. Det er
særlig viktig at prinsippet om universell utforming anvendes som strategi i en tidlig fase for
bygg og anlegg.
Utearealer skal være universelt utformet og plassering av byggverk må vurderes nøye.
Utbygger må undersøke hva det konkret innebærer å ta hensyn til universell utforming.
Reguleringsplaner skal følge en helhetlig strategi for utforming og planlegging som ivaretar
menneskets funksjonskrav, rettighets- og likeverdsperspektiv og livsløpsperspektiv.
Gangbru over til Schjongslunden vil gi nærhet til tilgjengelige uteområder langs elvekanten
og idrettsanlegg.
Oppsummering
Planens omfang tilsier at man i så stor grad som mulig bør ha et friluftsområde tilrettelagt for
alle brukergrupper. Tilgjengeligheten bør utbedres med opparbeiding og utbedring av stier,
skogsveier, gang - og sykkelstier og veier som øker fremkommeligheten.
Boligområder, vei og lekearealer må følge nasjonale standarder for universell utforming. Ved
utarbeidelse av reguleringsplaner skal det så langt det terrengmessig er praktisk mulig, tas
hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med prinsippene om universell utforming, jfr.
planbestemmelse § 4.5.1
Bratt terreng gjør det krevende å opparbeide universelt utformede stier og turområder,
samtidig vil økning i tilgjengeligheten åpne muligheten for at funksjonshemmede kan delta i
daglig friluftsliv. Utsiktspunkt som ligger i tilknytning til nåværende traktorvei skal utformes
i iht. krav om universell utforming. I turdragene kan det opparbeides og vedlikeholdes stier og
hvileplasser. Hvis mulig bør det tilrettelegges helt eller delvis for universell utforming i den
sørlige delen av planområdet, område GTD_F1-4. Stier og oppholdsplasser kan ha harde
dekker, jfr. § 6.2
Planinnholdet må tilpasses plansituasjonen og hvilke løsninger som er mulige ut i fra gitte
fysiske og topografiske forutsetninger. Universelt utformede utearealer og friluftsområder vil
også kunne øke attraktiviteten til området.

4.7 Biologisk mangfold
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og detaljreguleringer.
Naturverdier
Store deler av planområdet er ubebygd og består av skog, bekkedrag, åkrer og
vegetasjonsbelter. I ravinedalene er det flere bekker som har en viktig funksjon både for dyreog 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.

37

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.
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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 200399 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 § 135 i Byggteknisk forskrift (TEK 10), som sier følgende:
(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming
av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3 .
(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som
kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3
Oppsummering
Det anses at kravene i Byggteknisk forskrift ivaretar hensynet til sikring av boliger mot
radoninntrenging på en tilfredsstillende måte. Det anses derfor ikke nødvendig å stille krav til
radonsikring ut over forskriftene.

Kart 14 grunnforhold
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Kommunedelplan for Krakstadmarka

Risiko – og sårbarhetsanalyse
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ROS – analyse
Plan - og bygningsloven stiller krav om at konsekvensene av en kommuneplan skal utredes, jf. § 4-2
og at det skal gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. § 4-3. Det sentrale ved en ROSanalyse 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

Sannsyn:
4.Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig
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1. Lite sannsynlig

4.Svært alvorlig

-

Grønn (Positiv)

Konsekvensutredning for Krakstadmarka – sjekkliste.
Utbygging kan gi skader/ulemper for:

Hendelser –
Situasjoner
Naturforhold
Masseskred, ustabil
grunn

Aktuel
t

Sannsynlighet

Konsekvens

Ja

3

4

2

Erosjon, utgraving

Ja

3

4

3

Flom

Ja

2

3

4

Overflatevann

Ja

3

3

5

Radongass

Ja

3

3

6
7

Vindutsatt
Nedbørutsatt
(ekstremvær)

Nei
Ja

2
3

1
2

2

Naturmiljø

1

Biologisk mangfold

Ja

2

2

2

Vilt

Ja

2

2

3
4

Inngrepsfri sone
Inngrep 100 – meter
langs vassdrag

Nei
Ja

2

2

1
1
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Risiko

Kommentar - Tiltak
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.
Sikringstiltak langs elv må
vurderes i reguleringsplanen.
Planen tar høyde for 200- års
flom langs Storelva med en
egen hensynssone for flom.
Det må vurderes åpne
overvannsløsninger framfor
konvensjonelle lukkede
systemer. Ved lukkede
systemer bør det tas hensyn til
økte nedbørsmengder.
Ikke kartlagt. Radonsperre i
alle bygg og krav ihht. TEK
10
Løsmasser og bratte
skråninger kan føre til mindre
skred. Det stilles krav til
vurderinger i reguleringsplan
og byggesak for utforming av
avløp/drenering.
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.
Rådyr og elg vil få færre
beiteområder. Planen søker å
ivareta sammenhengende
grøntdrag. Vilttråkk går
utenfor plangrensa.
En mindre andel av
bebyggbare områder vil
befinne seg innenfor 100metersbeltet. Det tillates
forhøyninger langs

strandkanten som
erosjonstiltak.
5

7

Reduserer friluftslivet
langs vassdrag
Forurensning
Akutt forurensning
Permanent
forurensning
Støv og støy fra
trafikk
Forurenset grunn
Forurensning i
vassdrag
Annen type
forurensning
Høyspentlinje

4
1

Landbruk
Fulldyrket areal

2
3
4

5
6

3
1
2
3
4
5
6

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

2

2

Det er lagt inn en
hensynssone på 10 meter.

Ja

4

3

Dyrkbart areal
Skogareal bonitet
Arrondering av
jordbruksareal

Ja
Ja
Ja

1
3
3

1
3
2

En del areal er verdifull
matjord ca. 100 dekar.
Anses som et mindre areal
Høy bonitet, opptil G23.
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.

Utmarksbeite
Kulturlandskap,
nasjonalt viktig
Kulturvern
Fornminner

Nei
Nei
3

3

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

Kulturminne,
kulturmiljø
Samferdsel
Vil vei til nærmeste
skole, barnehage
være særlig
trafikkfarlig
Fører tiltaket til økt
biltrafikk?

Nei
Ja

2

3

Området vil tilrettelegges med
gang – og sykkelvei.

Ja

4

4

3

Trafikkstøy

Ja

3

3

Betydelig økning i trafikk.
Samlede tiltak på vegnettet
forebygger uønskede
endringer i trafikksituasjonen
Støytiltak vil være nødvendig
for flere av veitraseene

7

Strategiske
funksjoner

5
1

2
6
1

2

Ja
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1

Vei og bru

Ja

2

Vannforsyning

Nei

3

Avløp

Nei

4

Område for lek og
idrett

Ja

8

Spesielle forhold ved
utbygging,
gjennomføring
Rasfare

1
2

Ja
Nei

9
1

Kabler, ledninger i
grunnen
Samfunn
Transportbehov

2

Vannanlegg

Ja

3

Avløpsanlegg

Ja

4

Befolkningsutvikling
og tjenestebehov

Ja

5

Friluftsliv

Ja

6

Forholdet til strategi
for fremtidig
arealbruk

Ja

7

Økonomi

Ja

4

4

Fører til økt belastning på FV
35 gjennom sentrum.
Utbygging i området krever
forlengelse av kommunal
avløpsledning og etablering
av pumpestasjon.
Utbygging i området krever
forlengelse av kommunal
avløpsledning. Og
kapasitetsutvidelse ved
renseanlegg.
Det vil bli satt av areal
tilknyttet de ulike
boligområdene

3

4

Må vurderes i videre
planlegging jf. avsnitt om
rasfare.

X

X

Ja

Sentrumsnært.
Kollektivtilbud.
Det må anlegges
høydebasseng og ny
vannforsyning må
opparbeides.
Avløpskapasiteten tilsier at
anlegg på oppgraderes, men
planen må ses i sammenheng
med øvrig arealutvikling.
Sentrumsnær lokalisering,
behov for barnehage og
muligens ny skole.
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.
Planen vil i hovedsak være i
tråd med hovedmålene for
arealutvikling i Ringerike
kommune.
Det er fortsatt uavklarte
forhold knyttet til finansiering
av infrastruktur.
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Konsekvens:
2.Mindre
alvorlig

3.Alvorlig

4.Svært sannsynlig

7-1

4-1,

3. Sannsynlig

4-4,6-2

1-5,4-3,5-1,

1. Ubetydelig

4.Svært alvorlig

Sannsyn:

2. Mindre
sannsynlig

1-6

1-1,1-2,8-1

1-3,3-2,6-1

1. Lite sannsynlig

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.

54

Utrykte vedlegg:

Rapport geologi NGI
Utredning natur
Rapport arkeologi
Plankart A4 (M 1:4000)
Kart antall boliger, PE og ÅDT
Trafikkutredning
Planbestemmelser
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