
VURDERING AV UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

PlanID: 0605_410 

Detaljregulering for Hønengata terrasse (Hønengata 59 med flere) 

Liste over uttalelser: 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

Det er ikke kommet inn varsel om innsigelser fra statlige, fylkeskommunale eller lokale myndigheter 

til varslet om oppstart. 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar, 

momenter i uttalelsene. 

Rådmannens kommentar 

Nr. 1, Jernbaneverket: 

 Å sikre muligheter for utvidelse av 
eksiterende spor. Det henvises til 
utarbeidet veileder og teknisk 
regelverk. 

 At planavgrensning tilpasses 
eiendomsgrensen langs jernbanen. 

 Tilgang til eksiterende trafokiosk 

 30 meters byggegrense jfr. 
Jernbanelovens §10. 

 Støy og rystelser. Det må påsees at 
offentlige krav overholdes i forhold 
til dette. 

 Grunnforhold. Tiltakshaver må 
foreta nødvendige undersøkelser 
før tiltaket iverksettes. 

 Gjerde: sikringstiltak mot banen 
med et flettverksgjerde på 1,8 
meters høyde, innarbeides i 
regulerings bestemmelsene. 

 

 JBV har tidligere hatt praksis for at 
byggegrense på 15 meter praktiseres i 
tettbygd strøk. JBV opplyser over 
telefon 9.5.16. at det har vært en 
innskjerping i forhold til 
byggegrenser. Byggegrense i tettbygd 
strøk er 15 meter for 
næringsbebyggelse og 20 meter for 
boligbebyggelse. Planen er tilpasset 
dette. 

 Vi tilpasser planavgrensning slik som 
beskrevet i brevet fra JBV. 

 Tilgang til trafo kiosken vises i planen 

 Planforslaget inneholder rapport som 
omhandler støy og rystelser. Denne 
legges til grunn for bestemmelser til 
planen. 

 Det vil bli gjennomført nødvendige 
grunnundersøkelser før tiltaket 
iverksettes. Innarbeides i 
bestemmelsene 

 Gjerde: sikringstiltak mot banen med 
et flettverksgjerde på 1,8 meters 
høyde, innarbeides i regulerings 
bestemmelsene. 

 

 

Byggegrense er i plankart satt til 20 

meter, fletteverksgjerde ligger i 

plankart og er inne i § 2.1-3 i 

bestemmelsene.  

 

Forhold vedrørende støy og grunn 

ligger inne i bestemmelser og 

planbeskrivelse.   

 

Jernbaneverkets uttalelse anses som 

tilstrekkelig kommentert og 

imøtekommet av forslagstiller.  

Rådmannen har ingen øvrige 

kommentarer.  

Nr. 2 Statens Vegvesen: 

 Er enig i kommunes 
fortettingsstrategi for boliger. 

 Det er utarbeidet rapport om støy og 
støv. Grunnlaget i rapporten vil 
gjenspeiles i bestemmelsene. 

 

Rapport foreligger, forhold 

vedrørende støv og støy er ivaretatt. 



 At støy støv og trafikk er viktige 
forhold i planleggingen. 

 At tiltaket utredes i tråd med 
forskrift om konsekvens utredning. 

 Og forutsetter at dagens atkomst til 
eiendommen fra Hønengata stenges 
som en del av planarbeidet. 

 Trafikkanalyse må følge 
planarbeidet. 

 Forholdet til kollektivtrafikk og 
trafikksikkerhet for myke trafikanter 
må avklares. 

 Planarbeidet bør sees i 
sammenheng med planarbeid nord 
for det aktuelle området. Gangveis 
forbindelse under jernbanen bør 
vurderes. 

 Om planarbeidet medfører 
endringer av veg- og trafikkforhold 
på riks- eller fylkesvei, så må dette 
tas med i planarbeidet. 

 Byggegrense må vurderes i forhold 
til støy og nødvendig tiltak mot støy 
må være innarbeidet i planen. 

 At byggegrensen generelt er satt til 
100 meter for alle tiltak i 
«Fylkesdelplanen for avkjørsler og 
byggegrenser langs riksveinettet i 
Buskerud» 

 At planavgrensningen legges til 
senterlinjen FV 35 (Hønengata) 

 Kommunen vurdere behov for 
tilrettelegging tiltak for å sikre 
tilgjengelighet for kollektive 
transportmidler. 

 Og minner kommunen om en rekke 
statlige og kommunale vedtak som 
er førende for planarbeidet. 

 

 Vi er uenig i at byggeområdet skal 
konsekvens utredes fordi det er et 
relativt begrenset område med god 
oversikt over hvilke konsekvenser 
tiltaket har uten at det utredes 
spesielt. 

 Dagens atkomst til eiendommen fra 
Hønengata stenges som en del av 
planarbeidet. 

 Trafikkanalyse følger planarbeidet. 
Viktige trekk i denne innarbeides i 
planbestemmelsene 

 Forholdet til kollektivtrafikk og 
trafikksikkerhet for myke trafikanter 
avklares i plandokumentet. Vi ser det 
som ikke relevant å ta med 
fotgjengerundergang under 
jernbanen for å binde sammen vårt 
område med det som ligger nord. 

 Planarbeidet medfører ikke endringer 
av veg- og trafikkforhold på riks- eller 
fylkesvei. Se vedlagte trafikk analyse 

 Byggegrense vurderes i forhold til 
støy og nødvendig tiltak mot støy. 
Dette innarbeides i planen 

 Byggegrensen er foreslått til 15 meter 
fra senter vei i Hønengata. (FV35) 
grunnet tilpasning til bymessige 
omgivelser. 

 Planutkastet legger opp til å etablere 
støygjerde mot Hønengata og vil 
etablere støyvoll mot jernbanen. 

 For styrk og sikre fotgjengertrafikken 
planlegges det å etablere fortau på 
nordsiden av Asbjørnsens gate fra 
Ullerålsgata til Hønengata 

Støyskjerming ligger inne i plankart 

og bestemmelser. 

Byggegrense kortere en foreslått av 

SVV, og uttalt tidligere av 

forslagsstiller. 

Byggegrense er satt til 10 m. 

Bakgrunn for annen byggegrense er 

at øvrig nabobebyggelse innenfor 

planfeltet ligger nærmere enn 25 

meter. 

 

Ved avsatt byggegrense i plankart, 

settes det opp støyskjerm. 

Rådmannen anser byggegrense som 

ok- da den åpner opp for mer 

uteoppholdsarealer, og plassering av 

støyskjerm følger øvrige bebyggelse 

lang Hønengata og fører til en 

helhet.  

Det er innregulert støyskjerming mot 

jernbane og Hønengata, i tråd med 

støyrapport-. 

Rådmannen anser for øvrig 
uttalelsen tilstrekkelig kommentert 
og imøtekommet av forslagstiller. 

Nr. 3 Fylkesmannen i Buskerud  

 Støyhensyn og viser til veileder T 
1442. En støyfaglig rapport må følge 
planarbeidet. 

 Luftkvalitet og viser til veileder T-
1520 

 Forurensning i grunnen og mener at 
det vil bli stilt krav til opprydning 

 

 En støyfaglig rapport følger 
planarbeidet. 

 En luftkvalitets faglig rapport følger 
planarbeidet. 

 Det er utarbeidet en rapport om 
forurensing i grunnen. Denne legges 

 

Rådmannen anser uttalelsen 

tilstrekkelig kommentert og 

imøtekommet av forslagstiller. 



hvis det viser seg at det er for høye 
verdier av forurensing i grunnen. 

 Lekemuligheter og utearealer for 
barn. 

 Trafikksikker skolevei 

 Landskapsmessige og estetiske 
forhold. 

 Eventuelt verdifullt naturmiljø iht. 
naturmangfoldloven. 

 Miljøvennlig energiløsninger. 
Området ligger innfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Vurdering av 
tilrettelegging for kollektive 
transportmidler. 

 Prinsippet for universell utforming. 

 ROS analyse (risiko og sårbarhets 
analyse) til planforslaget. 

til grunn ved utarbeidelse av 
bestemmelser til planen. 

 Lekemuligheter og utearealer for barn 
tas inn i planen 

 Plandokumentet inneholder forhold 
som Landskaps-messige og estetiske 
forhold 

 Området ligger innfor konsesjons-
området for fjernvarme. Dette 
medtas i bestemmelsene. 

 Prinsippet for universell utforming 
legges inn i planen. 

 ROS analyse (risiko og sårbarhets 
analyse) til planforslaget følger 
planbeskrivelsen. 

Nr. 4 Buskerud Fylkeskommune 

 Automatisk fredede kulturminner. 
Opplyser om varslingsplikten 
dersom det fremkommer spor eller 
gjenstander som kan være fra før 
1537 under arbeidets gang. 

 Nyere tids kulturminner. En bolig er 
vurdert til å ha middels verneverdi 
innenfor planområdet. 

 At den planlagte blokkbebyggelsen 
kan virke dominerende i forhold til 
omkringliggende 
småhusbebyggelse. 

 Eksiterende bygning som blir berørt 
av planarbeidet har lav verneverdi 
og vil derfor ikke motsette seg 
utbyggingen slik som vist i forslaget. 
 

 

 Varslingsplikten vil bli overholdt 
dersom det fremkommer spor eller 
gjenstander som kan være fra før 
1537 under arbeidets gang. 

 Blokkbebyggelsen skiller seg ut fra 
omkringliggende i størrelse og form. 
Bebyggelsen ligger på en forhøyning i 
terrenget og kan visuelt sees i en 
større sammenheng med en den 
store utbyggingen i tilstående område 
mot Nord. Tilpasningen til 
omgivelsene av bygningsvolumene er 
gjort slik at volumet brytes opp ved 
nedtrapping i forhold til terrengeget 
og beviste tilbaketrekninger i fasaden 
for visuelt å nedskalere volumet. 
Bevist linjeføring i fasader og 
materialvalg vil søke å tilpasse den 
nye bebyggelsen i seg selv og i forhold 
til omgivelsene. Vi har tro på at den 
viste bebyggelsen er en fornuftig 
fortetting av eksiterende 
sentrumsnære boligområde. 

 Eksiterende bygning som blir berørt 
av planforslaget har lav verneverdi og 
er derfor revet for å klargjøre for 
bebyggelse etter at forurenset masse 
er skiftet ut. 

 

Angående dominerende bebyggelse. 

Rådmannen mener forslagstiller har 

fremmet et godt prosjekt med 

trappet bebyggelse. Oppdeling av 

fasade ved hjelp av differensiert 

materialbruk, fremstår mindre 

dominerende. Prosjektet har gode 

private og felles utearealer. 

Rådmannen anser dette for et 

passende fortettingsprosjekt i 

Hønengata.   

 

Rådmannen anser for øvrig 
uttalelsen tilstrekkelig kommentert 
og imøtekommet av forslagstiller. 



Nr. 5 Ringerike kommune, 

kommuneoverlegen  

 Støy, støv og luftforurensing hensyn 
tas i planarbeidet for de planlagte 
boligene og uteområdene som 
etableres i nærheten til jernbanen 
og Hønengata 

 Og er positiv til store åpne uterom 
med muligheter for trygge 
lekeplasser for barn. 

 Det henstilles til å planlegge for 
universell utforming. 

 

 

 

 Det er utarbeidet rapport om støy og 
støv. Grunnlaget i rapporten vil 
gjenspeiles i bestemmelsene. 

 Universell utforming tas inn i 
planarbeidet. 

 

 

 

Rådmannen anser uttalelsen for 

tilstrekkelig kommentert og 

imøtekommet av forslagstiller. 

Nr. 6 protest fra naboer i Ullerålsgata:  

 Området er stille og har liten trafikk 
i dag. Dette vil endre seg ved den 
planlagte utbyggingen. 

 Boliger på mer enn 2 etasjer vil bli 
ruvende i området. Området har 
maks 2 etasjer og noe kjeller i dag. 

 Forslaget vil stenge for solforhold og 
utsikt. 

 Uakseptabelt med 5 etasjer på ny 
bebyggelse. Da vil boligverdien for 
eksisterende boliger reduseres 
betraktelig. 

 Støy fra biltrafikk for 41 boliger og 
eventuelt næring til alle døgnets 
tider vil være sjenerende. 

 Det vil bli direkte innsyn fra de nye 
boligene til eksisterende 
naboeiendommer. Terrasser mot 
naboer er uaktuelt. 

 For å unngå støvplager må 
Ullerålsgaten asfalteres. 

 Og forslår at det legges utkjørsel 
mot Prinsensgate gjennom 
eksisterende næringsbygg i 
Ullerålsgaten 48. 

 Trafikken er for stor i krysset 
Hønengata og Asbjørnsens gate til å 
tåle mer trafikk. 

 Det er mangel på fortau langs 
Asbjørnsens gate. 

 Det blir farligere skolevei for barn 
ved utbyggingen. 

 

 Området vil bli endret med utbygging. 
Det er imidlertid slik at vi mener at 
området og nabolaget både er 
dimensjonert og tåler den planlagte 
utbyggingen. 

 Utbyggingsforslaget er annerledes 
enn de omkringliggende eneboligene. 
Vi mener imidlertid at dette er en 
fornuftig fortettingsstrategi som gir et 
verdifullt tilskudd til en annen 
boform, flere boligenheter 
sentrumsnært og en bredere utvalg i 
boligformer i området. 
 

 For to eiendommer vil det dannes 

skygge i noen få timer på 

ettermiddagen når sola står i vest 

(etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). 

Skyggene faller på utearealet som 

vender mot veien. I den mørek 

årstiden er dette arealet lite i bruk. Vi 

mener at dette er akseptabelt 

grunnet årstiden.  

 

 Utsikten mot vest har ikke vært et 

betydelig aktivum for boligene i 

Ullerålsgata grunnet terrengformen. 

Den blir redusert ved utbyggingen. Vi 

mener at dette er akseptabelt i og 

med at det uansett vil bli en form for 

utbygging på eiendommen som vil 

virke generende for naboene. 

 Det er ikke planer om etablering av 
næring for utbyggingen på «Shell 
tomta». Det er uavklart hva som 

 

Da dette er et uttalt mål i 

kommuneplanens samfunnsdel for 

2015-2030 at befolkningen i 

Ringerike kommune skal øke med ca. 

10 000 nye beboere innen 2030, og 

at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje innenfor Hønefoss-området. 

Ringerike kommune må jobbe aktivt 

og målrettet for å tilrettelegge for 

denne utviklingen.  

Hønengata ligger i slik avstand og 

med slike kvaliteter at det bør 

bygges med høyere utnyttelse på 

slike type eiendommer. Det vil derfor 

være påregnelig med fortetting i og 

rundt området. Redusert sol og 

skygge vil være en naturlig 

konsekvens av å bosette seg i 

sentrumsnære områder. Rådmannen 

anser det som påregnelig for naboer 

å kunne miste noe sol.  

Det foreligger andre planer mot 

Hønengata som åpner opp for 

blokkbebyggelse. Prosjektet er 

derfor i tråd med Hønengatas øvrige 

planer. Rådmannen anser at 

utbyggingsforslaget har gode 

kvaliteter ved at det er nedtrappet 

mot sør, og derfor fremstår mindre 

ruvende, og har derfor en akseptabel 

form mellom gate og 

småhusbebyggelse.   

 

Rådmannen tar ikke redusering av 
boligverdi med i betraktningen, da 



 De er i utgangspunktet positive til 
boligutbygging, men mener at det 
bør bedre tilpasses slik at det ikke 
ødelegger for sol og utsikt. 

 Skeptiske til blanding av bolig og 
næring. 

tenkes i de andre eiendommen som 
inngår i planarbeidet. 

 Vi prøver i størst mulig grad å unngå 
at det etableres terrasser på 
nybyggene som fremmer innkikk som 
oppleves som ulempe for naboer. 

 Grunnet atkomstsanering av dagens 
atkomst fra Hønengata blir det 
etablert atkomst til eiendommen fra 
Ullerålsgata. 

 Det er utarbeidet en trafikkanalyse 
som klarlegger de trafikale delene av 
planen. Den konkluderer med at det 
ikke blir vesentlig endring i 
trafikkforholdene. 

 Planforslaget viser mulighet for 
etablering av fortau langs Asbjørnens 
gate fra Ullerålgata til Hønengata. 

 Sol og skygge planer/vurderinger er 
utarbeidet og følger plandokumentet. 

det er et økonomisk forhold. 
Området vil få nye kvaliteter utover 
tidligere oljeforedleri, som hever 
området som attraktivt boligområde. 

 

 

 


