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Detaljregulering for Hvervenkastet – 1. gangsbehandling  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

2. Rådmannen skal, før 2. gangsbehandling, kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må 

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 
Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS (bensinstasjonen) 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget 

formål. Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – 85% BYA 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 
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Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere 

utforming. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og 

det vil være 221 parkeringsplasser for bil, 11 HC, 3 for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. 

Planforslaget strider mot kommuneplanen da området er regulert 

for "erverv" i den gamle planen og "næring" i det nye forslaget.   

Plantype Privat detaljregulering jf. §12-3 

 

 

Sammendrag 

Det ble forespurt om endring av gjeldende reguleringsplan høsten 2016. Formannskapet 

vedtok 21.11.17 at planarbeidet skulle startes opp. Hensikten med endring av 

reguleringsplanen er å tilrettelegge for en dagligvareforretning på Hvervenkastet i 

eksisterende bygningsmasse. 

 

Gjeldende reguleringsplan spesifiserer at dagligvareforretning ikke kan opprettes og 

begrunner dette med den økningen i trafikk man antok en slik etablering vil innebære, men 

denne planen er nesten 30 år gammel (datert 30.11.1989) og det kan argumenteres med at 

denne bestemmelsen kanskje ikke er like aktuell nå som da.  

 

Opprettelse av dagligvare på Hvervenkastet kan være problematisk av ulike årsaker, både 

med hensyn til samfunnsutvikling og trafikk, men det er mange ulike variabler som spiller 

inn så man kan ikke være sikker på utfallet. Derfor anbefaler rådmannen at planen sendes på 

høring/offentlig ettersyn.   

 

Noen forhold må løses før en eventuell 2. gangsbehandling.  

For det første så må alle tiltak som er lagt til grunn for trafikkutredningen inn i planen i form 

av rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke gjøres vil man vedta en plan der 

konsekvensene av hovedtiltaket ikke blir ivaretatt. Dette er ikke ønskelig.  

I tillegg må plankartet rettes opp. I trafikkutredningen anbefales det at overgangsfeltet ved 

innkjøringen til planområdet flyttes nærmere Arnold Dybsjords vei. Dette vil delvis være 

utenfor planområdet, og derfor utenfor plankartet, men fotgjengertraséen fra det nye 

overgangsfeltet og inn på eiendommen må tegnes inn i plankartet slik at man ivaretar 

gående.  

 

Innledning/bakgrunn 

Det foreslås en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan 113-01 Hvervenmoen. Ved 

vesentlig endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan blir 439 

detaljregulering for Hvervenkastet. 

 

Gjeldende reguleringsplan, 113 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989, spesifiserer i §3.1 at 

"Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende 

virksomheter, f.eks. matvareforretning.". Hensikten med dette planforslaget er å endre denne 

paragrafen slik at etablering av dagligvareforretning vil være mulig.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2010 ble det på ny fremmet et ønske om å opprette en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet. Den gang ble sak om regulering behandlet i hovedkomiteen for miljø og 

arealforvaltning med positiv innstilling fra rådmannen, men med negativt endelig vedtak. 

Vedtaket ble begrunnet med pågående arbeid med ny kommuneplan, som de den gang så for 

seg ville være ferdig i 2013, da de ikke ønsket å gi dispensasjon for gjeldende kommuneplan 

når ny kommuneplan var under opparbeidelse. Saken kom opp igjen i 2017 og 

hovedutvalget for miljø og areal vedtok at planarbeidet skulle startes opp. Oppstartsmøte ble 

avhold 16.01.2018.    

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I dag er området i stor grad utbygd. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 38/119, 

38/135 og 38/136. I gjeldende reguleringsplan er alle tomtene regulert til erverv. 

 

38/119 eies av Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og består av ett lager-/forretningsbygg. 

Bygget har 4850m2 med handel, fordelt på følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, 

interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2.  

 

38/135 eies av Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS. På denne eiendommen er 

det i dag en gjestegård med bevertning og overnatting.  

38/136 eies av Certas Energy Norway AS og omfatter arealet til bensinstasjonen.  

 

Planforslaget 

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Bjørn Leifsen ved 

Fossen utvikling. Fullstendig planforslag ble mottatt 16.11.18. 

 

Hensikten med planforslaget er Coop sin etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Det er konseptet Coop Extra som ønskes etablert, med et 

areal på 1840m2 som inkluderer butikklokale samt lager, personalrom og andre birom.  

 

Planen medfører ingen endringer i eksisterende bygningsmasse, siden parkering er skilt ut 

som et eget formål, og byggegrenser og bebygd areal (BYA) tillater i praksis ingen utvidelse 

av bygningene. Dagens reguleringsplan begrenser byggehøyder til 10, 11 og 13 meter over 

eksisterende terreng for henholdsvis bensinstasjonen, gjestegården og forretningslokalet. 

 

Det er i situasjonsplanen tegnet inn endringer på parkeringsarealet som sikrer tryggere 

ferdsel for myke trafikanter. Tiltakene er som følger: fartshumper og brolagt gangsone foran 

inngangspartiet til forretningslokalet og gjestegården, samt dedikert sykkel- og 

handikapparkering i umiddelbar nærhet til inngangspartiene. Situasjonsplanen er i 

utgangspunktet ikke juridisk bindende.   

 

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer alle de tidligere nevnte eiendommene. 

 

I forbindelse med planforslaget er det blitt gjennomført en trafikkutredning. Denne ble utført 

av Asplan Viak, på bestilling fra forslagsstiller. Denne legger til grunn flere trafikale tiltak 

som må gjennomføres. Konsekvensene av etablering av dagligvarehandel, sett i 

sammenheng med forventet trafikkvekst, vil uten disse tiltakene medføre overbelastning av 
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veien. Tiltakene forklares nøyere i trafikkutredningen, men kort fortalt er det snakk om 

flytting av overgangsfelt og en endring av rundkjøringen Hvervenkastet/Osloveien.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan 113-01 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989 

(se s. 5 i planbeskrivelsen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 

ervervsområde, som omfatter kontor, forretning, industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad er 

0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

 

Uttalelser til planoppstart 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varslet forslagsstiller oppstart av planarbeidet 

til berørte parter i brev 31.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18. Oppstart ble 

også kunngjort på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Vurdering av de enkelt innkomne uttalelser fremgår av kommentarer i eget vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by 

og lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-

modellen – "rett virksomhet på rett sted." 

 

Både transport og lokalisering er omdiskuterte temaer i dette planforslaget. Dette vil bli 

drøftet videre i rådmannens vurdering av planforslaget.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007, er området avsatt til erverv. I arealdelen 

som er under opparbeiding nå er området avsatt til næring. Planforslaget er derfor i strid med 

overordnede planer.  

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 

 

Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet. 

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning og formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 
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Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Etablering av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ha flere positive effekter. Det er 

mange boliger og arbeidsplasser i nærheten, og det bygges flere boliger, som alle da vil få en 

butikk i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere gående og 

syklende og redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med 

sentrumshandelen, da det allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs 

Osloveien. Butikken vil trolig føre til redusert trafikk i Dronning Åstas gate ned til Eikli 

næringsområde, som i dag er en tungt trafikkert vei. 

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er 

positiv til disse, da de vil ifølge trafikkutredningen redusere forventet trafikkbelastning og 

føre til en tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse 

trafikktiltakene ikke gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre 

til en overbelastning av veikapasiteten. Det er derfor viktig at alle tiltakene som ligger til 

grunn for trafikkutredningen blir tatt med i planen som rekkefølgebestemmelser. Dersom 

dette ikke blir gjort bør ikke planen vedtas uten at det foreligger en ny trafikkutredning som 

klart viser konsekvensene av å ikke gjennomføre tiltakene som er foreslått.  

 

Området består i hovedsak av bygninger og parkeringsareal, med noe opparbeidet 

grøntområder mot fortau og hovedvei. Planen vil, dersom situasjonskartet gjøres juridisk 

bindende, medføre opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter. 

Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og parkering for 

sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da de vil 

skape et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet, og anbefaler derfor at tiltakene blir lagt inn som 

rekkefølgebestemmelser.  

 

Parkering er todelt innenfor planavgrensningen da det er en separat parkering for gnr/bnr 

38/136, mens 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal. For 38/136 vil det bli 

som det har vært tidligere. For de to andre tomtene vil det være 221 parkeringsplasser for 

bil, hvorav 11 HC og tre er for elbil, noe som er iht. parkeringsnormen. I tillegg vil det være 

50 sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som krever 133 for denne 

planen, men det hevdes fra i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer enn det 

realistisk sett vil være behov for. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig.  

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Planforslaget utløser ingen 

tilknytningsplikt, da denne kun omfatter nye bygninger eller hovedombygginger for bygg på 

over 1000 m2 BRA. 

 

Innkomne uttalelser 

Det er kommet inn fem uttalelser hvorav tre er tilfredsstillende kommentert av 

forslagsstiller. De to andre er uttalelsene fra Fylkesmannen og CBRE.   
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Fylkesmannens kommentar er besvart til en viss grad, men poenget om at biltransporten til 

området vil øke betraktelig ved etablering av dagligvarehandel, er ikke kommentert av 

forslagsstiller. 

 

CBRE er positive til forslaget, men forutsetter blant annet at adkomsten til bensinstasjonen 

ikke skal forringes. Ved etablering av dagligvareforretning på Hvervenkastet vil trafikken 

øke, spesielt i utkjøringen av området, og derfor vil atkomsten forringes. Det er heller ikke 

planlagt noen tiltak i krysset som kan gjøre trafikkavviklingen bedre.       

 

Alle uttalelsene og kommentarer til disse er vedlagt planforslaget.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er ikke registret radon i grunnen, man kan ikke utelukke at det kan forkomme, men antar 

det som lite sannsynlig.  

 

Det ligger en bensinstasjon innenfor planområdet. Denne har vært driftet i nærmere 30 år 

uten uønskede hendelser. Det er tatt sikkerhetsmessige tiltak som er naturlig for et slikt 

anlegg, og selv om konsekvensen ved mulige uhell er stor er risikoen vurdert som lav.  

 

Tiltaket vil forårsake økt trafikk både med motoriserte kjøretøy og myke trafikanter. Det vil 

derfor også føre til tilsvarende økning i fare for trafikkulykker. ROS-analysen vurderer dette 

som lite sannsynlig da det er lav hastighet i området og et godt utbygd nett av gang- og 

sykkelveier.  

 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten 

som oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Det er noen forhold som kan vise seg å være noe problematiske ved planforslaget, eller som 

burde diskuteres ytterligere.  

 

Ved første utkast av planforslaget ble det lagt ved en trafikkutredning som var i større grad 

negativ til planforslaget enn den trafikkutredningen som nå ligger ved. Kommunen hadde 

noen kommentarer til denne utredningen, blant annet at utregningene måtte gjelde for ti år 

frem i tid, og at bevertning også måtte tas med i beregning av trafikk. Trafikkutredningen 

som fulgte med det andre utkastet til planforslaget var meget forskjellig fra den første 

utredningen. I planforslaget blir det hevdet at årsaken til endret trafikkutredning er at det er 

et begrenset antall parkeringsplasser. Dette ble ikke tatt med i beregningene i den første 

utredningen, men det ble tatt med i den andre.  

Resultatet av denne endringen i utredningen viser mindre generert trafikk enn tidligere antatt 

siden full parkeringsplass vil gjøre at potensielle kunder kjører videre. Rådmannen mener 

derimot at det er mer komplekst enn utredningen tilsier. Full parkeringsplass hindrer ikke 

besøkende å kjøre inn. De som kjører inn vil da måtte vente på ledig plass, eller kjøre ut 

igjen, noe som uansett generer trafikk på området. Antall parkeringsplasser kan begrense 

besøkstallet noe, da kunder kan velge å kjøre forbi om de ser det er fullt. Da utkjøringen fra 

Hvervenkastet er et av to steder som er nær overbelastning som følge av planinitiativet, vil 

dette være noe som er verdt å merke seg. 

 

I følge trafikkutredningen vil det kunne bli opptil 54m kø inne på planområdet. Dette blir 

forsvart med at "De teoretisk beregnede «køene» inne på parkeringsområdene vil i praksis 
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være at bilene vil stå på egne p-plasser før de kjører ut. Det trengs derfor ikke egne 

oppstillingsarealer for dette.". Rådmannen er uenig dette. Når kundene skal kjøre ut, så 

venter de ikke på egen parkeringsplass til det er klart. 

 

I planforslaget hevdes det at de kundene som kommer fra byen og som skal forbi 

Hvervenkastet og mot Ask, uansett vil kjøre forbi innkjøringen, og derfor ikke vil generere 

mer trafikk. Det som ikke nevnes er at disse kundene vil generere trafikk inne på området, 

og som tidligere nevnt er utkjørselen fra planområdet til Osloveien ett av de punktene som i 

dag er nær maksimal kapasitet.   

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger også må gi svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkning, trafikk og byutvikling. Under 

kapittel 7.2 i planbeskrivelsen omtales planens relevans for byutvikling, herunder Hønefoss, 

boligområder og lokalisering av arbeidsplasser. Temaet kommer også opp i kapittel 7.3.7 om 

konkurranse. Rådmannen kan ikke se at det er utredet hvilken påvirkning opprettelsen av en 

dagligvareforretning på Hvervenkastet kan ha for andre handelslokasjoner som Hallingby, 

Nes eller Sokna. Det er umulig å forutse om hyttetrafikken fra Oslo kommer til å benytte 

den nye butikken på Hvervenkastet eller andre dagligvarebutikker mellom Oslo og hytten. 

Det anbefales ikke at dette utredes nærmere. Kommunen skal også være tilbakeholden med å 

aktivt styre markedskonkurranse i kommunen. Kommunen skal ikke kommentere om 

opprettelse av ny butikk er ansvarlig for at andre butikker må legges ned grunnet økt 

konkurranse, men hvis nedleggelse av lokalbutikk på noen av tettstedene i kommunen vil ha 

negativ innvirkning på lokalsamfunnet der, så er det verdt å merke seg. En nærbutikk er 

viktig for stedsutvikling, og dersom en lokalbutikk må legges ned vil det ikke være like 

enkelt å videreutvikle området. Nedleggelsen av en butikk vil også føre til økt bilbruk. 

Problemstillingen er derfor likevel aktuell i den senere vurderingen av planen. 

 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort fordi Coop Extra er det eneste konseptet Coop ønsker å 

opprette. Det finnes ett annet konsept som er mindre, Coop Marked, men dette er butikker 

som ofte opprettes i små tettsteder. Dagligvarestørrelsen som tillates i planforslaget er 1835 

m2. Dette inkluderer alt av salgsareal, lager, personallrom og andre rom i tilknytning til 

butikken. Dette strider direkte med §6.4 i forslaget til ny kommuneplanens arealdel: 

"Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av 

eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens 

arealdel. Ved regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal 

etableres i større områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius 

på 2,0 km.". Kommunen bør ha et bevisst forhold til om den skal tillate opprettelsen av 

dagligvarehandel som vil være i strid med kommuneplanens arealdel som snart skal vedtas. 

Det er to tiltak, som ligger til grunn for trafikkutredningen, som ikke er tatt med som 

rekkefølgebestemmelse: forlengelse av innfart til rundkjøring Osloveien/Hvervenkastet (fra 

Hønefoss), og tilhørende grøntrabatt mot motgående kjørefil. Det er flere store 

arbeidsplasser på området, og flere som skal bygges ut, derfor vil det være flere trafikanter i 

området fremover, fra bilister til fotgjengere. Området er også en skolevei for de elevene 

som skal til Benterudskolen. I tillegg blir det for tiden sett på ytterligere sikring av 

Osloveien fra Eikli og opp til sykehuset (Sykehusbakken). Noe som betyr at Statens 

vegvesen har fokus på trygghet for myke trafikanter i området. Derfor mener Rådmannen at 

disse to tiltakene må utføres, og at de må gjøres juridisk bindende for utbygger i form av 

rekkefølgebestemmelser. 
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Samlet vurdering 

Planforslaget strider mot den gjeldende kommuneplanens arealdel, og mot forslaget til 

kommende kommuneplanens arealdel, henholdsvis bestemmelser om formål og størrelse. 

Planforslaget strider også mot handels- og byutviklingsanalysen, som legger til grunn at det 

ikke bør etableres annen detaljhandel i randsonen til sentrumssonen.  

 

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som 

allerede i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i 

trafikkutredningen, men disse må gjennomføres for å ha effekt. De må derfor tas med i 

rekkefølgebestemmelsene. Alle veier rundt planområdet er statlige; eventuelle merknader fra 

Statens vegvesen til planforslagets virkning på trafikken bør derfor vurderes nøye. 

Som følge av den økte trafikken og den foreslåtte utformingen av parkeringsplassen vil det 

være viktig med tiltak for å sikre myke trafikanter. Tiltakene som er foreslått i 

situasjonsplanen må derfor også tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Opprettelse av en dagligvareforretning på Hvervenkastet kan påvirke handelsbalansen i 

kommunen ved at blant annet hytteturister kan velge å handle på Hvervenkastet fremfor i 

lokalbutikker på Nes, Sokna og Hallingby. Dette er imidlertid vanskelig å stadfeste da det er 

mange forhold å ta hensyn til og store usikkerheter ved en eventuell utredning. Butikkens 

innvirkning på handelsbalansen og markedskonkurransen i området skal kommunen utvise 

forsiktighet med å aktivt påvirke. Samfunnseffekten av eventuelle nedleggelser, slik som 

fraflytting fra lokalsamfunn og økt grad av bilkjøring, er derimot noe kommunen bør ta med 

i beregningen. Dette er derfor et aspekt som bør vurderes. 

 

Planforslaget vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. 

Planforslaget vil kunne føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, da 

butikken vil være en nærbutikk for mange kunder som i dag handler ved Eikli 

næringsområde eller andre steder. 

 

Rådmannen er positiv til at forslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen 

er positiv til planforslaget, forutsatt at nevnte endringer knyttet til trafikktiltak og tiltak for 

myke trafikanter inntas i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at fotgjengerfeltet tegnes inn i plankartet 

som nevnt over, og at overnevnte tiltak tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen 

anbefaler at denne endringen foretas før 2. gangsbehandling. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Alle uttalelser listes opp 

7. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

8. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

9. Fastsatt planprogram 

10. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:  

 

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

 
 


