
Avsender Oppsummering Forslagsstiller Kommune 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Påpeker trafikkstøy fra 
Rv.7 
 
 
 
 
Lekearealer og 
trafikksikkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estetikk, landskap. 
 
 
 
Sti/turveiområder. 
 
 
 
Energi/klima 
 
 
 
 

Støyundersøkelse og rapport vil bli 
utført. Området støyskjermes, og 
stuedel legges mot syd vest- bort fra 
vei. 
 
 
Det avsettes gode lekearealer inne 
på egen tomt, samt at det er også 
andre lekemuligheter i nærområdet. 
Ingen lekemuligheter blir ødelagt. 
Det etableres gangvei for hele 
området frem til etablert 
fotgjengerovergang Rv.7 for å sikre 
trygg skolevei. 
 
 
Det etableres boliger som estetisk 
tilpasses øvrige boliger i området 
vedrørende størrelse og utforming. 
 
Det er gode sti og turområder på 
Sokna, og det er gangforbindelse til 
slike områder på begge sider av Rv.7. 
 
I nærområdet finnes ikke i dag 
fjernvarme. Men alle boliger 
utrustes med pipe slik at det kan 
installeres vedovner. Sokna er kjent 

Støyanalyse er gjennomført. 
Forslagsstiller vil utføre nødvendige 
tiltak for å oppnå tilstrekkelig 
støyskjerming i tråd med teknisk 
forskrift. 
 
Lekearealene skal være oppført før 
brukstillatelse for boenhetene gis, 
jfr. planbestemmelsene. Dette sikrer 
at lekearealene opparbeides i tråd 
med plan.  
 
 
 
 
 
Dette ivaretas i planens 
bestemmelser. 
 
 
Gangforbindelsen sikrer tilstrekkelig 
tilgang til sti- og turveiområder. 
 
 
Det er ikke planer om tilknytning til 
fjernvarmeanlegg for Sokna. 
Vedfyring er en god løsning og 
optimal for Sokna med sine kalde 



 
 
 

Naturmangfold 
Når det gjelder nasjonale føringer 
knyttet til ivaretakelse av viktig 
naturmangfold vurderer vi dette 
området som lite konfliktfylt basert på 
at området er planert ut og delvis 
bebygd. Det er ikke noen registreringer 
for dette området i naturbasen eller 
vår egen kartinnsynsløsning. Potensialet 
for viktige naturtyper og sårbare arter 
er derfor liten. Siden planforslaget 
berører områder med natur, minner vi 
likevel om at må redegjøres for hvordan 
de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 
opp i saken. 
 
Universell utforming 
Til slutt vil vi vise til plan- og 
bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til 
utarbeidelse av risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved 
utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til 

for sin kulde helt ned til -50°C, men 
er også kjent for store skoger og 
god ved. 
 
§§ 8-12 i naturmangfoldsloven er 
vurdert i planbeskrivelsen, og det er 
ikke etter hva vi kan se noe som 
tilsier at det må iverksettes særlige 
tiltak for området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arealet der boligene skal bygges er 
flatt og egner seg godt til universell 
utforming. Boliger på grunnplanet 
kan enkelt tilpasses universell 
utforming. ROS-analyse er 
utarbeidet for området for alle 
sårbarhetsforhold. 

vintre, da varmepumper får 
betydelig redusert effekt.   
 
 
Som forslagsstiller påpeker er dette 
ivaretatt i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringerike kommune legger til grunn 
at leiligheter på grunnplanet bygges 
universelt utformet. ROS-analyse er 
utformet og gjennomgått. 



utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. 

Statens vegvesen Grunnlag bør være godkjent 
kommune(del)plan.  
 
Regulering av ny virksomhet medfører 
vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og 
avkjørsler, og de trafikkmessige 
virkningene av planen må 
dokumenteres nærmere. For større 
utbygginger vil det ofte være 
nødvendig med en trafikkanalyse. 
 
 
 
Vi forutsetter adkomst via Furuholtet til 
Midtmoen og rv. 7. Det er uheldig med 
adkomst til Midtmoen fordi det blir nær 
krysset med rv. 7 og det vil muligens bli 
vanskelig å etablere tilfredstillende 
støyskjerming av boligene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er allerede etablert boligeiendom i 
kommuneplan. 
 
2 stk. 4 mannsboliger utgjør et lite 
tiltak i forhold til eksisterende 
bygningsmasse som benytter 
avkjøringen til Midtmoen. 
Planen legger også til rette for bedre 
fremkomst for gående og syklende, 
altså en tryggere skolevei. Det er 
ikke planlagt endringer på rv.7 i 
forbindelse med denne planen. 
 
Det er ikke mulig å etablere 
avkjøring via Furuholtet pga. 
stigningsforhold. Det er 
også uheldig å legge ny trafikk inn i 
Furuholtet, og dette er heller ikke 
ønskelig sett fra eksisterende 
beboeres side. Avkjøringen vil skje 
direkte ut til Midtmoen, men trekkes 
så langt nord på eiendommen som 
mulig av hensyn til krysset. Boligene 
trekkes lengst vekk fra Midtmoen, og 
garasjer etableres nærmest 

Forslagsstillers opplysninger er 
korrekte.  
 
Rådmannen mener forslagsstiller har 
gjort en tilstrekkelig god vurdering 
av trafikale forhold – også når det 
gjelder sikkerhet.  
 
 
 
 
 
 
Rådmannen legger til grunn adkomst 
som foreslått av forslagsstiller. 
Rådmannen mener dette vil gi den 
beste utnyttelsen av tomtas arealer, 
bedre plass til uteoppholdsareal, 
lekeareal mm. i tillegg til å 
imøtekomme naboers ønske om å 
holde innkjøring utenfor Furuholtet. 
Flytting av innkjøring til Furuholtet 
vil ikke, slik rådmannen ser det, gi 
bedre støyforhold. Snarere tvert 
imot, da innkjøring fra Furuholtet 
kan skape trafikk fra begge sider av 
planområdet (både rv. 7 og 



 
 
 
 
Langs riks- og fylkesveger kreves 
minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant 
regulert til «annen veggrunn – teknisk 
anlegg». Det ser ut som grensen for 
planområdet er i g/s-vegen. Dette må 
justeres jf. forrige setning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frisikt for rv. 7 og g/s-vegen. 
 
 
 
Det må også sørges for tilfredsstillende 
overvannshåndtering fra området, 
inklusive nødvendige kryssinger av 
riks- og fylkesveg. 
 
Normalt kreves teknisk detaljplan som 
grunnlag for regulering av riks- eller 

Midtmoen. Således vil det ikke bli 
noe støyproblematikk her, samt at 
en hindrer kjøring inn foran boliger. 
 
Reguleringsgrensen for Midtmoen 1 
følger eksisterende eiendomsgrense 
mot rv.7. Regulert trafikkareal 
Miljøgate Sokna er avsluttet 1,5 
meter fra denne grense. 
Trafikkarealet er regulert i en 
bredde på 1,5 m. Byggegrense mot 
Rv.7 er innregulert 5 meter fra 
ytterkant trafikkareal, altså 4 meter 
innenfor eksisterende 
eiendomsgrense. Slik er også 
Furuholtet 2 regulert i forhold til 
veien. Disse grenser vil bli overholdt. 
 
Frisikt vil bli markert på plankart i 
overenstemmelse med gjeldende 
plan for miljøgate Sokna. 
 
Dette vil bli ivaretatt ved teknisk 
prosjektering. 
 
 
 
Dette er en reguleringsplan for 
boliger med avkjøring til en 

innkjøringsveien). Innkjøring vil 
trekkes så langt unna rv. 7 som 
mulig innenfor planavgrensningen.  
 
Ingen områder med arealformål 
«annen veggrunn – teknisk anlegg» 
berøres av planen. Grensen for 
planområdet er ikke i g/s-veg. 
Planområdets avgrensning er 
innsnevret noe siden varsel om 
oppstart, og følger nå tomtegrense 
for gnr/bnr 148/356. Byggegrenser 
overholdes.  
 
 
 
 
 
Tilstrekkelig. 
 
 
 
Tilstrekkelig og vil bli håndtert i det 
videre arbeidet med planen. 
 
 
 
Rådmannen vil understreke at det 
ikke er aktuelt å bygge eller gjøre 
endringer riks- eller fylkesvei i 



fylkesveger og eventuelle avvik fra 
vegnormalene må dokumenteres. Slik 
detaljplan anbefales hitsendt for 
forhåndsvurdering før endelig 
planforslag utarbeides og fremmes for 
offentlig ettersyn. 
 
Gjennomføringsavtale 
Endringer på vårt vegnett må 
påregnes forlangt gjennomført før 
området kan tas i bruk, og det må 
inngås gjennomføringsavtale med 
Statens vegvesen før tiltak kan 
iverksettes. 
 
Byggegrensen for rv. 7 er 15 meter. 
Byggegrensen skal mellom annet 
vurderes i forhold til støysituasjonen og 
utviklingspotensiale for vegen i det 
aktuelle området. 

kommunal vei. Vi forutsetter at 
Ringerike kommune i denne 
saken ivaretar krav til den tekniske 
utformingen. 
 
 
 
 
Dersom det gjennomføres endringer 
på rv.7, må det selvsagt inngås en 
gjennomføringsavtale med statens 
Vegvesen. Det er noe usikkert om 
det er behov for dette her. 
 
 
Her er det snakk om en regulert plan 
der byggegrense er fastsatt til 15 
meter. Det er ei miljøgate med lav 
fartsgrense. Det vil i tillegg til 
veivesenets støyberegninger bli 
gjort nye beregninger med tanke på 
skjerming, samt tiltak på boligene 
vedrørende uteområde, 
oppholdsrom mm. 

forbindelse med denne planen. 
Ringerike kommune vil ivareta krav 
til teknisk utforming av kommunal 
vei.  
 
 
 
 
Tilstrekkelig. Behov for 
gjennomføringsavtale avklares i 
videre planarbeid. 
 
 
 
 
Tilstrekkelig. Støyvurderinger er 
utført og behov for skjerming 
avklart. Løsninger for skjerming 
utarbeides i dialog med Ringerike 
kommune v. byggesak.  

Ringerike 
kommune 
Miljøretta 
helsevern 

En forutsetning for boligutbygging på 
eiendommen må være at det etableres 
trygge skoleveier og universell 
utforming av atkomsten til bygg, 
uteområder og atkomstveier. 
Tryggeskoleveier, tilgjengelige trygge 

Dette blir ivaretatt i planforslaget, 
gjennom plankart, 
rekkefølgebestemmelser og 
bestemmelser om støy.  

Tilstrekkelig.  



gangveier til Sokna sentrum og 
nærlekeplasser forutsettes etablert før 
innflytting i første bolig  
Boligene og boligenes 
uteoppholdsarealer må skjermes 
tilfredsstillende mot trafikkstøy fra 
Hadelandsveien. 

Buskerud 
fylkeskommune 

Kulturminner Har ingen merknader. Ber om at det 
tas inn følgende i 
Reguleringsbestemmelsene: 
«Dersom det under anleggsarbeider 
fremkommer automatisk fredete 
kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen ved 
fylkeskommunen kontaktes.jf. 
kulturminnelovens §8, 2. ledd» 

Reguleringsbestemmelsene er 
bearbeidet i tråd med 
fylkeskommunens ønsker.  

Naboer 
Bjørn Erik 
Strømsbråten 

 
Ønsker ikke at kjøring skal forekomme 
inn i eksisterende vei Furuholtet. 

 
Tanken var at det kunne være 
mulighet for varelevering til nye 
bygg etter at byggeperioden er 
ferdig for å unngå kjøring på areal 
avsatt til gangvei fra parkering og inn 
til boligene. Dersom dette ikke er 
aktuelt, så må en heller transportere 
tyngre varer frem via gangvei. 

 

Rådmannen forutsetter at innkjøring 
skjer fra Midtmoen.  

 


