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1 I nnledning
Petersøya ligger i Storelva i Hønefoss. Det er en halvøy som i dag brukes som et

lokalt fr iluft som råde. Ringerike kom m une v il nå set te ramm er for utv ik ling av

Petersøya, som sikrer de grønne verdiene samt idig som om rådet utv ik les t il et

at t rak t iv t om råde for lek, rekreasjon og st im ulerer t il fysisk akt iv itet .

Kom munestyret har bedt om at det legges fram ei sak som ut forsker m ulig

utv ik ling av Petersøya. Denne rapporten oppsum merer arbeidet som er gjort , og

den er utarbeidet som et underlag for kom munens beslutning om v idere

utv ik ling av Petersøya.

Geotekniske forhold og naturm angfold er kart lagt i forbindelse med prosjektet.

Egne fagrapporter for disse temaene følger som vedlegg. Dette er v ik t ige deler

av kunnskapsgrunnlaget for prosjektet , som er nærmere beskrevet i kapit tel 3.

Det er gjennom ført en bred medvirkningsprosess for å få frem forslag og ideer.

Medv irkningsprosessen er oppsummert i en egen rapport , som følger som

vedlegg. Hovedt rekkene i medv irkningsrapporten er gjengit t og kom mentert i

kapit tel 4 i sam lerapporten.

I Om rådereguler ing Hønefoss («byplanen»), vedtatt 5.9.2019 er det m este av

Petersøya avsat t t il et grønt fr iom råde. Kantsonene er regulert t il naturom råde. I

byplanen er det lagt vekt på å legge t il ret te for m uligheter t il å knyt te elva og

byen sam men gjennom økt t ilgjengelighet og flere akt iv iteter ved fossen og

langs elvene. Elverom met må være t ilgjengelig for alle, og det bør t ilret telegges

for ferdsel og opphold langs elva.

Forslag t il utv ik ling av Petersøya er presentert i form av en idesk isse (vedlegg)

og omtalt i kapit tel 6 Sk isseforslag og kapit tel 7 Gjennom føring. Petersøya egner

seg for hverdagsakt iv itet , rekreasjon og uorganisert fysisk akt iv itet . Forslaget er

basert på to forutsetninger; 1) å sikre grønne verdier og 2) legge t il ret te for

uorganisert ak t iv itet .

I m edv irkningsprosessen har v i frem holdt at hensik ten m ed prosjektet er å få

frem meninger, ideer og forslag. Hva som sk jer v idere, blir det opp t il

kom m unestyret å bestemm e.
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Figur 1: Lokalisering av Petersøya, et sent rum snært grøntområde i Hønefoss.

1.1 Organisering
Arbeidet er gjennom ført som et prosjekt med Met in Rashid fra Ringerike

kom m une, Sektor for St rategi og Utv ik ling, som prosjekt leder.

Arbeidet har vært styrt av en adm inist rat iv st yr ingsgruppe bestående av

Herm ing Herdlevær, Knut Kjennerud og Inger Kam merud.

COWI AS er engasjert av Ringerike kom m une som ut førende konsulent for

arbeidet , m ed Ståle Hansteen som oppdragsansvarlig.

Prosjektet har hat t et arbeidsutvalg bestående av Metin Rashid fra Ringerike

kom m une, oppdragsleder Ståle Hansteen og landskapsark itek tene Krist ina

Hjohlm an Reed og Margit Vinjerui Christenson fra COWI AS. Knut Kjennerud og

I nger Kam merud fra styr ingsgruppen har deltat t i arbeidsgruppens møter.

Arbeidsutvalget har t rukket inn flere fagpersoner fra kom m unen og COWI etter

behov, og ByLab har blit t brukt ak t ivt som arena for m edv irkning i forbindelse

m ed prosjektet .
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2 Bakgrunn

2.1 "Verbalforslaget "
I forbindelse med budsjettprosessen i desem ber 2020, ble følgende vedtat t :

Det legges frem en sak i løpet av 2021 som belyser m uligheter for utvikling

av Petersøya. Åpen kanal, svømm ebasseng og gang/ sykkel bro som knyt ter

Vesterntangen t il sent rum byen vurderes som en del av det te. Det vurderes

om drift , serveringsmuligheter, toaletter og liknende kan ut føres av pr ivate.

Det igangset tes arbeid med grunnundersøkelser og igangset telse av en

arkitektkonkurranse for bro over Petersøya. Det øremerkes 1 m illion kroner

t il arbeidet fra budsjettposten byutvikling.

Forslaget som ble vedtat t var fram sat t som et såkalt verbalforslag. Det te

vedtaket er det konkrete utgangspunktet for prosjektet . Kapit tel 5 beskriver

hvordan de enkelte tem aene i vedtaket er fulgt opp.

2.2 Bærekraft
I kom m uneplanarbeidet har Ringerike

kom m une valgt ut ni av FNs

bærekraftmål som fokusom råder.

Prosjektet på Petersøya v il særlig ha

relevans for disse bærekraftm ålene:

› 3 - Sikre god helse og frem me

livskvalitet for alle, uanset t alder.

› 10 - Mindre ulikhet : Redusere

ulikhet i og mellom land

› 11 - Bærekraft ige byer og

lokalsam funn: Gjøre byer og

lokalsam funn ink luderende,

t rygge, robuste og bærekraft ige

› 13 - Stoppe k limaendringene: Handle um iddelbart for å bek jem pe

klim aendringene og konsekvensene av dem

› 15 - Livet på land: Beskytte, gjenoppret te og fremm e bærekraft ig bruk av

økosystemer, sik re bærekraft ig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning,

stanse og reversere landforr ingelse samt stanse tap av artsmangfold

› 17 - Samarbeid for å nå m ålene: Styrke v irkem idlene som t rengs for å

gjennom føre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraft ig

utv ik ling

Figur 2: Ringerikes utvalgte bærekraftmål
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2.3 Byplanen
I byplanen er det lagt vekt på å legge t il ret te for muligheter t il å knyt te elva og

byen sam men gjennom økt t ilgjengelighet og flere akt iv iteter ved fossen og

langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke vende ryggen t il elva, og elverommet må

være t ilgjengelig for alle. Det bør t ilret telegges for ferdsel og opphold langs elva.

Det meste av Petersøya er regulert t il fr iom råde ( felt o_GF4 og o_GF5).

Kantsonen er i hovedsak regulert t il naturom råde ( felt GN9, GN10 og GN12).

Over nordre del av Petersøya er det regulert en ny bruforbindelse over elva.

I forbindelse med slut tbehandling av "byplanen" ( reguler ingsplan 431

Om rådereguler ing Hønefoss) vedtok kom munestyret 05.09.2019 at  det

foret rekkes en gangbru/ sykkelbru over Petersøya. (sak 124/ 19, punkt 3) .

Figur 3: Utsnit t av reguleringsplan 431 Områderegulering for Hønefoss.

For brua over elva st iller byplanen krav om detalj reguler ing før brua kan bygges.

I naturom rådene er det spesielt v ik t ig å ta hensyn t il kantvegetasjon langs elva.

Friom rådene skal være offent lig t ilgjengelige grøntanlegg i kombinasjon med

eventuell teknisk infrast ruktur.
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Figur 4: Hensynssoner bevaring naturm iljø v ist med svart skravur i "byplanen".

Det er regulert hensynssoner bevaring av naturm iljø (H560_) på alle sider av

Petersøya. H560_2 ligger på vestsiden av Petersøya, H560_3 nord for Petersøya

og H560_4 øst for Petersøya. I nngrep i terreng og vegetasjon i hensynssonene

er ikke t illat t .

Ved detalj reguler ing eller søknad om nye bruer, opparbeidelse av turst i

Elvelangs og andre større t iltak nær vassdragene skal m iljør isiko vurderes, og

det skal utarbeides m iljøoppfølgingsprogram for både anleggsperiode og

drift sfase.
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3 Kunnskapsgrunnlag

3.1 Geoteknikk
Golder Associates AS har på oppdrag fra Ringerike kom m une utarbeidet en

geoteknisk prosjekt rapport i forbindelse med at det planlegges bru over Storelva

ved Petersøya i Hønefoss. Prosjekt rapporten belyser spørsm ålene:

1 Tilsier grunnforholdene at det er gjennom førbart å bygge en bru?

2 Blir det vesent lig dyrere med hensyn t il geotekniske forhold å lage bru

dimensjonert også for kollek t iv t ransport og ut rykningsk jøretøy enn en ren

gang- og sykkelveibru?

Konk lusjonen er at det er m ulig å bygge bru. Med hensyn t il de geotekniske

forholdene, v il en bru som også er for kollek t iv t ransport og ut rykningsk jøretøy,

ikke bli vesent lig dyrere enn en ren gang- og sykkelbru.

Det er ut ført stabilitetsanalyser i to kr it iske seksjoner. Analysene v iser at

lokalstabiliteten er god i den vest lige delen av om rådet (Petersøya på vestsiden

av Storelva) . I den øst lige delen av om rådet (på østsiden av Storelva) oppfy lles

ikke kravet om om rådestabilitet i henhold t il NVE sine retningslinjer. Grunnen t il

det te er at det ved t idligere undersøkelser er påt ruffet

sprøbruddmateriale/ kv ikk leire i det te om rådet .

Det må ut føres t iltak for å oppnå t ilfredsst illende stabilitet , for eksempel ved

senk ing av terrenget eller masseutsk ift ing og bruk av let te fy llm asser.

Supplerende geotekniske undersøkelser m å ut føres for å avgrense forekomsten

av kv ikk leire, og for å gi en bedre beregningsm essig stabilitet i forbindelse m ed

det øst lige brukaret .

På grunn av leireforekomster anbefales det at en frem t idig bru fundamenteres

på peler. Brua v il da ikke påv irke stabiliteten i sk råningen m ot Storelva. Det er

v ikt ig at stabiliteten vurderes og kont rolleres i byggefasen, da den m idlert idig

kan medføre dårligere stabilitetsforhold.

Det må ut føres

supplerende

geotekniske

undersøkelser der

brufundamentene skal

plasseres, og der det

skal bygges nye veier

frem t il brua.

Figur 5: Kart over ut førte

geotekniske undersøkelser.

Kilde: Rapport fra Golder,

7.5.2021
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3.2 Flom
NVE utarbeidet i 2003 flomsonekart for den delen av Storelva som går fra

Hønefoss sent rum t il Busund bru/ Sandsætra. Under vises tabeller og kart over

hvordan flom situasjon på Petersøya er vurdert av NVE.

Figur 6: Utsnit t fra NVE sine flomsonekar t . 10-årsf lom (øverst t il venst re) , 100-årsf lom

(øverst t il høyre) , 200-årsf lom (nederst t il venst re) og 500- årsf lom (nederst t il høyre) .

I om rådet ved Petersøya (profil 32) er flom høydene

10-årsflom : 67,9 m oh

20-årsflom : 68,2 m oh

50-årsflom : 68,5 m oh

100-årsflom : 69,4 m oh

200-årsflom : 69,7 m oh

500-årsflom : 70,1 m oh
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Figur 7: Flomdybder ved 200-årsf lom. Kilde: NVE rapport nr. 7/ 2003.

Figur 8: Regulert fareområde flom vist med rød skravur i "byplanen".
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3.3 Naturmangfold
COWI AS har kart lagt naturm angfold i planom rådet og utarbeidet en egen

rapport, "Utv ik ling av Petersøya i Hønefoss, fagrapport naturm angfold". Det er

regist rert naturtyper et ter DN-handbok 13 og Natur i Noreg (NiN) i planom rådet

i t illegg t il rødlistede arter og frem mede arter. Hovedtrekkene gjengis her.

Rapporten følger som vedlegg.

3.3.1 Vikt ige naturtyper

En naturtype er innen naturforvaltning definert som ensartet t ype natur som

om fatter alle levende organismer og de m iljøfaktorene som virker der, eller

spesielle t yper naturforekomster som damm er, åkerholm er eller lignende, sam t

spesielle t yper geologiske forekomster (Naturm angfoldloven, 2009).

Figur 9: Regist rerte naturtyper et ter DN-Håndbok 13 ( t il venst re) og et ter Natur i Norge

( t il høyre) .

Figur 9 v iser i alt fem regist rerte naturtyper. DN-håndbok 13 er den t idligere

m åten å regist rere på. Natur i Norge (NiN) er den nye m åten å regist rere på.

Siden naturtypene som er å finne på Petersøya og Vesterntangen er sårbare

eller t ruet er de anbefalt å bevares.

Flom sk ogsm ar k som er regist rert rundt store deler av Petersøya er en t rua

naturtype som er kategorisert som sårbar. Flomskogsm ark er skog langs større

elver som jevnlig blir sat t under vann ved flom , og det er et svært dynam isk

m iljø m ed sent ral økosystem funksjon. Sk iftende flom løp fører t il stedv is

sedimentering og erosjon, og det vokser ofte ung skog som må tåle denne

variasjonen. Om rådet har verdi som leveom råde for vegetasjon, yngleom råde

for fugl, og som funksjonsom råde for fisk og v ilt .
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Figur 10 Evje mellom Hønefoss sent rum og Petersøya, her set t i juni, da området var f lømt

over.

Høg st au d e-ed el lauv sk og , som ble funnet under befaringen av COWI langs

elva på Vesterntangen/ Støalandet , er også en t rua naturtype som er

kategorisert som sårbar. Naturom rådet på Vesterntangen v il ikke bli påv irket av

planlagt bru, siden brua v il t reffe nord for dette arealet .

Kr ok s j ø, f lom d am m er og m eand r er end e e lv ep ar t i finnes her hovedsakelig i

form av meandrerende elvepart i. Det te er en v ik t ig lokalitet for andefugl om

vinteren. I Randselva og ved ut løpet t il Storelva er det regist rert elvem usling,

som er en rødlistet art (sårbar) .

St o r Elv eør finner man nord for Petersøya. En elveør består av

sedimentasjonsbanker med stein, grus eller silt , og er utsatt for flom og stor

vannføring. Om rådet er regist rert som yngleom råde for fugleartene dverglo og

fiskem åke, som er arter av stor forvaltningsinteresse.

Ev j er , b uk t er og v ik er er en sjelden naturtype. Vekslingen mellom rennende

og st illestående vann gir stor variasjon og grunnlag for et mangfold av arter.

3.3.2 Rødlistede arter

Rød l is t ed e ar t er :  Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de m inker

kraft ig eller er fåtallige. I t illegg bidrar ofte reduksjon og fragmentering av

leveom råder t il økt r isiko for utdøing (Artsdatabanken, 2021) . Dyr, fugler,

insekter og planter kan være på rødlista.

Følgende rødlistede arter er regist rert : Ask (VU) alm (VU) , m andelpil (NT) ,

dverglo (NT) og fiskem åke (NT) . Dverglo og fiskemåke er to rødlista fugler som
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er knyt tet t il naturtypene som er regist rert på Petersøya, og er av stor

forvaltningsinteresse. Funnene er tegnet inn på kartet i figur 8. Fugleartene har

ikke fått egne punkt , da de er mer flyk t ige, og fordi de er knyt tet t il naturtypene

stor elveør og ev jer, bukter og v iker.

Figur 11: Fra venst re ser man alm, mandelpil, f iskemåke og dverglo. Alle er rødlista arter

funnet på eller ved Petersøya.

3.3.3 Frem m ede arter

Frem mede arter er arter som oppt rer utenfor sit t natur lige utbredelsesom råde,

det vil si utenfor det om rådet artens naturlige spredningspotensial t ilsier at det

skal være. Fremm ede arter er spredt t il nye om råder bevisst eller ubevisst ved

hjelp av menneskers akt ivitet  (Artdatabanken, 2021).

Hele planom rådet på Petersøya er påv irket av frem mede karplanter, m ange av

dem med høy risiko for spredning. Kanadagullr is er den dom inerende arten, og

har svært høy r isikokategori (SE). Andre fremmede arter oppt rer oftest sam men

m ed denne.

I svært høy r isikokategori (SE) finnes artene alaskakornell, bulkem ispel,

kv it steink løver, hagelupin, haustberberis, bladfaks, parkslirekne, sprikem ispel og

engrødtopp. Dersom om råde med fremm ede arter blir fj erna og revegetert ,

påv irker dette naturm angfoldet posit ivt .

Figur 12 Fra venst re: engrødtopp, alaskakornell, kanadagullr is og hagelupin.
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Figur 13 Fremmede arter på Petersøya og del av Vesterntangen, regist rert som flater og

punkter.
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4 Medvirkning
I forbindelse med byplanen gjennom førte kom munen flere arrangem enter for å

legge t il ret te for bred medvirkning. Medv irkningsprosessene er v idereført i

forbindelse med arbeidet m ed Petersøya og den nye ByLAb ble tat t ak t iv t i bruk.

I nformasjon er git t på komm unens net tsider og på plansjer og sk jermer i ByLab

sine lokaler. Flere grupper har blit t inv itert t il medv irkningsm øter. For å nå bredt

ut ble også planene for Petersøya presentert i m oskeen i Hønefoss.

Befolkningens akt ive rolle i plan- og beslutningsprosesser er v ik t ig for å få godt

kunnskapsgrunnlag for vurdering av m ål og st rategier, og danner et grunnlag for

godt samarbeid m ellom kom munen og innbyggerne om å nå m ålene. Resultater

fra m edv irkningsprosessen i sin helhet er sam let i en egen rapport.

I deer og forslag ble hentet inn på følgende m åter:

Figur 14: Metoder for medvirkning

Til sam men var det 112 personer som deltok i den digitale spørreundersøkelsen.

Vinduet på ByLab inneholdt spørsmål om hva folk ønsket seg på Petersøya der

forbipasserende kunne henge opp post it lapper m ed ønsker. Det ble sendt én e-

post t il komm unen.

Det ble avholdt en medvirkningsuke på By lab i uke 36, der skoler, barnehager,

foreninger og polit iske råd ble inv itert . Elevrådet fra fem ulike skoler deltok ,

samt to enkelte k lasser fra to av skolene. Videre deltok Hønefoss barnehage,

eldrerådet og Petersøyas venner.

Figur 15: Bilder fra medvirkningsuken på ByLab

Det er kom met inn veldig m ange gode innspill fra en engasjert befolkning. Alle

innspill er gåt t gjennom og vurdert . Mange av innspillene v il det være m ulig å

k jenne igjen i løsningsforslaget. Dessverre har det ikke vært m ulig å im øtegå

alle ønsker, da noen ønsker er i konflik t med hverandre og andre er i konflikt

m ed prosjektets m ål som har vært styrende for utv ik lingen av løsningsforslaget .
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Blant de som svarte på spørreundersøkelsen var det 18 % som bruker Petersøya

ukent lig eller daglig. 57 % bruker det sjeldnere enn m ånedlig eller aldr i. Det te

er et interessant funn, og v i håper at v i gjennom m ulighetsstudie kan v ise

hvordan Petersøya kan bli mer att rak t iv for flere.

Figur 16: Bruksfrekvens. Svar fra spørreundersøkelsen.

Et av spørsm ålene som ble st ilt var hv ilke akt iv iteter respondentene ønsket seg

på Petersøya. Spørsmålet inneholdt flere alternat iver og det var også mulig å

legge t il egne alternat iv. Under v ises svarene på det te spørsm ålet :

Figur 17: Ønsker fra befolkningen. Svar fra spørreundersøkelsen.
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Svøm mebasseng var noe som ble løftet frem i verbalforslaget. Det te var også et

ønske blant flere av de yngre deltakerne. Ser man på spørreundersøkelsen er

det kun 1/ 3 av respondentene som har ønsket seg det te, m en blant disse var

det flere som t rakk fram det som sit t v ik t igste ønske. Et ter å ha vurdert det te

for Petersøya er m an kom met frem t il at dette ikke er det beste stedet for et

svømm ebasseng. Et basseng v ille fy lt store deler av øya og gjort at m ange av de

andre ønskene som kom inn ikke kunne blit t im øtegått . Det v ille også gåt t sterk t

utover de grønne verdiene på øya, som det er et v ik t ig m ål å ta vare på. Ut fra

spørreundersøkelsen kom mer det frem at badeplass/ liten st rand er et større

ønske blant respondentene, hele 55 % ønsker seg det . Dette er en vannakt iv itet

som er mer egnet for Petersøya og som er mer forenlig m ed prosjektets m ål om

uorganisert ak t iv itet og å ta vare på grønne verdier.

Figur 18: Respondentene på spørreundersøkelsen sit t svar på "Hva er v ikt igst for deg at

det t ilret telegges for på Petersøya".

Servering er et ønske som gikk igjen, spesielt blant den yngre delen av

befolkningen. De har også ønsket seg et sted der ungdommer kan møtes og

"henge".

Mange har ønsket seg fr isbeegolf på Petersøya. Det te kom spesielt frem under

m edvirkningen med skoler på ByLab. En god bane krever mye plass og bør ikke

ligge for tet t innt il bla. st ier og lekeplasser på grunn av sikkerhet. Fr isbeegolf

kan komm e i konflik t med andre akt iv iteter på øya. En perm anent bane for

fr isbeegolf inngår derfor ikke i sk isseforslaget , men tem porære baner for

fr isbeegolf kan r igges opp i forbindelse m ed arrangem enter, på sam me m åte

som det gjøres i Schjongslunden.

Tanker om v idere medvirkning er presentert i kapit tel 7.3 Organisering.
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5 Hovedtem a fra "verbalforslaget"

5.1 Åpning av kanal
Kanalen vest for Petersøya er regulert hensynssone for bevaring av naturm iljø.

I nngrep i terreng og vegetasjon i hensynssonen er i utgangspunktet ikke t illat t .

Dersom kanalen mellom Petersøya og parkeringsplassen blir åpnet opp, v il det

ha store følger for naturtypen ev jer, bukter og v iker, og kantvegetasjonen

rundt. Ev ja har en flom dam og et om råde m ed våtm arksvegetasjon, og en

m andelpil som er nært t ruet (NT) . En åpning av kanalen v il endre flomm ønsteret

som ev ja er avhengig av for å eksistere. Flom dammen og

våtmarksvegetasjonen, med t ilhørende habitat for m ange ulike organism er, v il

forsv inne i endringen fra våtm ark med flom påvirkning, t il absolut t ferskvann.

Mandelpilen v il antakelig også forsv inne når erosjon fra en m er pågående elv

eroderer bort sedim entene denne står på. Virkningen av en åpen kanal v il være

negat iv for naturmangfoldet . Å lage en åpen kanal mellom Petersøya og sent rum

vil gjøre at naturtypen Ev je med t ilhørende kantvegetasjon og rødlistede arter

v il forsv inne.

Åpning av kanalen vest for Petersøya v il være et inngrep som kom mer inn under

reguler ingsbestemm elsene om større t iltak nær vassdragene, med krav om

vurdering av m iljør isiko og utarbeiding av m iljøoppfølgingsprogram. Åpning av

kanal innebærer også et vesent lig avv ik fra vedtat t reguler ingsplan, siden det er

i st r id med reguler ingsplanens hensynssone og t ilhørende bestem melser.

Avv iket er så vesent lig at det ikke v il være r ik t ig å behandle det som en

dispensasjon fra planen, men snarere som en endring av reguler ingsplanen.

Endring av reguler ingsplanen er en t ids- og ressurskrevende oppgave, med

usikkert ut fall.

I sk isseforslaget har v i lagt t il grunn at kanalen ikke åpnes. Vi anbefaler heller å

gjøre kvaliteten ved ev ja t ilgjengelig ved å legge en enkel gangbru på påler over

den. På den måten kan m an studere naturtypen nærm ere og se hvordan elva

endrer naturtypens utseende. Informasjonssk ilt om naturtypen kan også

plasseres ut for å tydeliggjøre hvorfor det er v ik t ig å ta vare på den.

Dersom det er polit isk ønske om å gå v idere med ideen om åpning av kanal,

anbefales det å igangset te arbeid med et eget forprosjekt , som kan legges t il

grunn for en reguler ingsendring.
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5.2 Svømmebasseng
Svøm mebasseng kan være av ulike typer og beregnet for ulik bruk. Petersøya er

i hovedsak regulert t il fr iom råde. Friom rådene i byplanen skal være offent lig

t ilgjengelige grøntanlegg. Et m indre basseng eller en liten dam v il kunne være

forenlig med formålet fr iom råde.

Et større svøm mebasseng på Petersøya v il k reve om reguler ing og anbefales ikke

her. Det bør heller vurderes i sam menheng med Schjongslunden og frem t idig

utv ik ling av Tippen-om rådet . I Schjongslunden er det allerede regulert areal t il

fr iluft sbad. Felt BAI -6 i reguler ingsplanen for Schjongslunden er regulert t il

«Bebyggelse og anlegg – andre idret tsanlegg» og har bestemm else om at det

prim ært skal nyt tes t il fr iluft sbad, lek eller idret t . Der er det også åpnet for å

oppføre m indre konst ruksjoner som bygger oppunder form ålet.

I spørreundersøkelsen var svømm ebasseng et av temaene. På spørsmål "Hva

ønsker du at det legges t il ret te for på Petersøya?" fikk v i følgende svar:

3 Svøm mebasseng type konkuransebasseng: 29 %

4 Svøm mebasseng type plaskebasseng: 17 %

5 Badeplass / liten st rand: 56 %

Ut fra det te ser det ut t il at det ikke er så stor et terspørsel et ter basseng på

Petersøya. Flere ønsker badeplass / liten st rand.

Et basseng krever oppsyn for å ivareta sikkerhet, og v il ut fra dr ift shensyn være

m er hensik tsmessig å ha et sted hvor det også er andre funksjoner m ed

t ilsvarende behov, som i Schjongslunden. I sk isseforslaget er det ikke lagt inn

svømm ebasseng, m en det foreslås en liten badest rand.

Figur 19: Utsnit t av reguleringsplan for Schjongslunden. Det sekskantede mørkegrønne

området (BAI -6) er regulert t il fr iluftsbad.
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5.3 Gang- / sykkelbru
I byplanen er det regulert inn bru m ellom Petersøya og Vesterntangen, med

vegforbindelse over nordenden av Petersøya og v idere t il Kong Rings gate.

Arealene er ikke spesifisert med underform ål, m en er regulert t il

"sam ferdselsanlegg og teknisk infrast ruktur" , v ist med grå farge på plankartet.

Figur 20: Utsnit t av byplanen med ny veg over Petersøya og bru v idere t il Vesterntangen.

Figur 21: Regulert bruforbindelse, felt o_S23

Felt o_S23 (se figur 21) er en fremt idig bru. Felt o_S22 (se figur 22) kan være

enten veg, bru eller en kom binasjon av veg og bru. Feltet avsluttes i øst re ende

av Kong Rings gate ved grensen mellom k irkegård og boligom råde.
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Figur 22: Regulert veg over nordenden av Petersøya, felt o_S22.

Det er flere forhold knyt tet t il den nye forbindelsen over elva, som ikke er

avk lart i om rådereguler ingen. Sent rale ut fordr inger er:

› Funksjon. Hv ilke t rafikantgrupper skal brua bet jene?

› Bru eller veg over Petersøya?

› Tilkopling t il vegsystem på Vesterntangen

› Tilkopling t il Kong Rings gate

Det te er spørsm ål som må løses i forbindelse m ed detalj reguler ing. Bruas

funksjon v il ha avgjørende betydning for t ilkopling t il eksisterende infrast ruktur

på Vesterntangen og i Kong Rings gate. Spørsmålet om bru eller veg over selve

Petersøya avhenger av løsningens påv irkning på elveløpet .

Geoteknisk rapport anbefaler fundamentering på peler på grunn av
leireforekomster. Det er en relat iv t kostbar fundamenteringsm åte. Endelig
utredning av områdestabilitet må gjøres som en del av detaljregulering og
tilhørende ROS-analyse. Det må eventuelt gjennom føres sik r ingst iltak ( for

eksempel senk ing av terreng som beskrevet i geoteknisk rapport ) for å sik re at

t iltak ikke påv irker faregradsvurderingen for Støalandet .
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5.3.1 Funksjon

Kom munestyret har vedtatt at  det foret rekkes en gangbru/ sykkelbru over

Petersøya, m en arealformålet i reguler ingsplanen åpner også for annen type

bru. Endelig avgjørelse om bruas funksjon v il natur lig sk je i en detalj reguler ing.

Byplanen st iller k rav om detalj reguler ing før brua kan bygges. Kravet gjelder

"nye bruer over elva med t ilhørende veier" .

5.3.2 Bru eller veg?
En veg over Petersøya v il være flomutsat t . Brua m å legges på flomsikkert nivå.

Både veg og bru m å sik res m ot flom. Brua m å ligge over nivået for 200-

årsflomm en, det v il si at underkant av brua må ligge ca. 1 – 1, 5 m over nivået

på Petersøya. Fra selve brubanen blir det da om lag 2 m høydeforsk jell t il

t errenget på øya. Vegen m å sik res m ot enten 50-årsflom , 100-årsflom eller 200-

årsflom avhengig av t rafikkmengde.

Ved 200-årsflom v il det være 0,5 – 1 m vann over den nordre delen av

Petersøya (se flomkart figur 7) . Dersom vegen legges på samm e nivå som brua,

innebærer det store fy llinger. Om vegen legges på et lavere nivå v il det likevel

kunne bli store fy llinger i overgang mellom veg og bru. Fy llinger v il påv irke

elveløpet i en flom situasjon. Fare for oppstuv ing og mulige nye erosjonsmønst re

ved konst ruksjoner i elva må ut redes og godk jennes av NVE. Et m ulig ut fall kan

være at det blir k rav om å unngå store fy llinger og derm ed i praksis en bru over

hele Petersøya.

Spørsmålet om bru eller veg og dim ensjonerende flom nivå må avk lares i

forbindelse med detalj reguler ing.

5.3.3 Tilkopling t il vegsystem på Vesterntangen

På Vesterntangen møter den nye forbindelsen over elva Ole Thorkelsens vei.

Vegen har to k jørefelt og fortau på den ene siden, på sydsiden.

En bru m ed tosidig sykkelvei med fortau v il m øte Ole Thorkelsens vei, som er en

k jøreveg med to felt og fortau på den ene siden (sydsiden). Dette er enkelt å

løse for gående. For syk lende blir det behov for å se nærmere på løsningene,

særlig med tanke på syk lende som kom mer i god fart ned Vesternbakken og

skal k rysse Ole Thorkelsens vei, for å komme over t il den nye brua. Det er ingen

eksisterende eller planlagt sykkelveg eller sykkelfelt på Vesterntangen som m an

naturlig kan koble seg på. Fortau langs Vesternbakken er på r ik t ig side i forhold

t il brua. Syk lister som følger k jørebanen er få og det v il m åtte etableres t iltak

for å hindre disse fra å krysse gata i stor fart .

En bru som også skal bet jene k jørende v il innebære et ny tt k ryss med Ole

Thorkelsens vei. Her v il det bli konflikt med utkjør ing fra en privat eiendom (Ole

Thorkelsens vei 15) og det er for kort avstand t il eksisterende vegkryss

Bjørnsons vei / Ole Thorkelsens vei. St igningsforhold og kort avstand t il I var

Aasens vei er også ut fordr inger som m å løses i forbindelse med nyt t k ryss.
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Tilkoplingen m å løses i forbindelse med detalj reguler ing.

5.3.4 Tilkopling t il Kong Rings gate

Adkom st t il Petersøya sk jer i dag nordfra v ia Elvelangs og vest fra v ia Hofgaards

gate. Ny veg (eller bru) fra Petersøya er i byplanen ført t vers over Elvelangs,

parallelt med Hofgaards gate (på østsiden) og inn østre ende av Kong Rings

gate. Løsningen i øst re ende av Kong Rings gate er ikke detaljert avk lart . Det te

er det behov for å se nærmere på, spesielt i forhold t il k irkegården.

Avk jør ing t il k irkestua (Hofgaards gate) må avk lares, og det v il være behov for

breddeutv idelser i de nye sv ingene som er lagt inn i byplanen, dersom det skal

være toveis t rafikk for k jørende her, og ikke bare en veg for gående og

syk lende.

Den nye vegen m å enten gå over Elvelangs eller på nivå m ed Elvelangs. I begge

t ilfeller m å kryssingen detaljeres, og skråningsutslag for vegløsningen m å

avk lares. Det er begrenset areal t ilgjengelig mellom kirkegården og Elvelangs og

bratt terreng. Dersom ny veg krysser over Elvelangs m å det vurderes om

eksisterende veg, fra Hofgaards gate t il parkeringsplassen, fortsat t kan nyt tes

som en forbindelse mellom Elvelangs og Kong Rings gate. Det m å også vurderes

om ny løsning m uliggjør v iderefør ing av parkeringsplassen, eventuelt kun som

parkering for forflytningshemmede.

Figur 23: Vegløsningene i området mellom Kong Rings gate og Petersøya er ikke detaljert

løst i byplanen. Dagens samferdselsanlegg vist med lys grå, Elvelangs med

rosa, ny regulert veg med mørk grå.

5.4 Drift , serveringsmuligheter, toalet t er og
liknende

I verbalforslaget står det : "Det vurderes om drift , serveringsm uligheter,

toalet ter og liknende kan ut føres av pr ivate."
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Drift sansvaret v il i utgangspunktet være Ringerike kom m une sit t ansvar.

Dersom det skal åpnes for komm ersielle etabler inger m ed servering v il det være

nødvendig med en ny reguler ingsplan. Toalet t foreslås i sk isseprosjektet plassert

m idt på øya. Alternat iv plassering kan være ved parkeringsplassen. Privat dr ift

av et t enkeltstående toalet t v il det t rolig være begrenset interesse for uavhengig

av plassering. Privat dr ift er derfor ikke vurdert nærmere.

Tanker om drift , vedlikehold og sam arbeid mellom kom m unen og andre aktører

er beskrevet i kapit tel 7. Gjennom føring.

5.5 Grunnundersøkelser
Grunnundersøkelser er ut ført . Se kapit tel 3.1 Geoteknikk . Geoteknisk

prosjekt rapport Petersøya bru, Hønefoss, fra Golder Associates AS, følger som

vedlegg.

5.6 Arkitektkonkurranse for bru
En ark itek tkonkurranse er en konkurranse om ut form ing av et definert bygg,

objekt eller planoppgave, der det utarbeides konkrete løsningsforslag og der

forslagets kvalitet evalueres av en jury / bedømm elseskom ite som kårer en

v inner. Gjennom føring av en ark itek tkonkurranse v il om fatte følgende faser:

a) Valg av konkurranseform

b) Forberedelse av konkurransen

c) Gjennom føring av konkurransen

d) Avslutning av konkurransen

e) Et ter konkurransen

Prosjektgruppen anser arbeidet som presenteres i denne rapporten som en del

av forberedelsene t il en konkurranse. Etabler ing av kunnskapsgrunnlag, som

om talt i kapit tel 3, er en nødvendig forutsetning for v idere arbeid.

Før ut lysning av konkurranse må sent rale problem st illinger, som omtalt i kapit tel

5.3  Gang- / sykkelbru,  avk lares.

5.6.1 Valg av konkurranseform

Helt innledningsv is må konkurranseformen avk lares:

• I dekonkurranse eller prosjek tkonkurranse?

• Åpen eller begrenset ( lukket / inv itert ) konkurranse?

Dersom målset t ingen med konkurransen er å få frem et stort antall ideer og

forslag som kom munen senere ønsker å utv ik le v idere i egen regi, f.eks. i

forbindelse med et planarbeid eller om rådeutv ik ling, kan en idékonkurranse

være fornuft ig. Dersom man derim ot sikter m ot å finne frem t il et konkret
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prosjek t forslag og en ark itekt som kan engasjeres t il å arbeide v idere m ed

det te, så er prosjektkonkurranse det r ik t ige.

En åpen konkurranse er best egnet når oppgaven har få begrensende rammer

og stor fr ihet for deltakerne, og der kom pleksiteten ikke er så stor at det k reves

helt spesiell kompetanse- og erfar ingsbakgrunn for å kunne levere en god

løsning.

En begrenset konkurranse er den formen som er oftest benyt tet. Vanlig

deltakerantall er 4-6. Fordelen ved en begrenset konkurranse er at det totale

ressursforbruket er langt lavere enn i en åpen konkurranse. Om fanget av

juryarbeidet og den prakt iske håndtering av utkastene er også enk lere og

m indre om fat tende. Ved begrenset konkurranse v il en prekvalifiser ing være

aktuelt .

5.6.2 Forberedelse av konkurransen

Forberedelse av konkurransen v il om fatte følgende oppgaver:

• Utarbeide konkurranseprogram

• Fastset te krav t il innlevert m ateriale

• Etablere jury , j uryens sekretær og en konkurransefunksjonær

• Avk lare prem iering/ honorar

5.6.3 Gjennom føring av konkurransen

Offent lige konkurranser kunngjøres på www.doffin.no og automat isk også i den

europeiske databasen TED (hv is den er over terskelverdi) . Ark itek tkonkurranser

kunngjøres norm alt også på ark itek t foreningen sine net tsider.

Norm al lengde på selve konkurranseperioden er ca. t re m åneder både for en

begrenset konkurranse og en åpen konkurranse. I den begrensede

konkurransen m å m an i t illegg avset te 4-6 uker på å gjennom føre en innledende

prekvalifiser ing, hvorav 1-2 uker på selve søknadsevalueringen.

5.6.4 Avslutning av konkurransen

Når juryen har avslut tet sine vurderinger sam menfat tes de i en juryrapport .

Konkurransen avslut tes gjerne med et arrangement der juryens avgjørelse

m eddeles offent lig og prem ier deles ut . En offent lig utst illing av de innleverte

konkurranseutkastene er svært vanlig.

5.6.5 Et ter konkurransen

Et ter konkurransen publiseres resultatet , og det forhandles om et terfølgende

oppdrag.
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6 Skisseforslag

6.1 Mål og konsept
Målet m ed prosjektet er 1) å t ilret telegge for uorganisert ak t iv itet og 2) ta vare

på grønne verdier. Det te er to m ål som kan stå i konflik t m ed hverandre, da økt

akt iv itet ikke nødvendigv is er posit ivt for naturmangfoldet. Konseptet fokuserer

derfor på m inim alt inngrep i terreng og natur, og en ut form ing som oppfordrer

t il læring og fasinasjon over naturen.

I t illegg t il grønne verdier og uorganisert ak t iv itet har det i prosessen vært et

fokus på å få dette t ilgjengelig for alle. Petersøya har ikke i dag et st isystem

t ilpasset barnevogner og rullestolbrukere. I konseptet er det derfor lagt inn en

universelt ut form et grusveg som bindes sammen med Elvelangs i nord og sør,

m ed en bro i sør.

Den universelt ut form ede grusvegen plasseres lenger øst og nærmere elven enn

dagens grusst i på øya. Da den eksisterende st ien som går langs elva ikke er

universelt ut form et ønsker v i å gi alle t ilgang t il opplevelsen av elva og utsik ten.

I t illegg t il den universelt ut form ede st ien foreslås det t rebrygger/ st ier som

st rekker seg ut over elva og ev ja, og som v il sik re alle en kontakt m ed elva.

I byplanen er det vedtat t at det skal/ kan kom me en bru over Petersøya, og

denne er sk issert i konseptet. Siden dette er et m er om fat tende t iltak som

krever mer ut redning og detalj reguler ing, er konseptet som presenteres ikke

avhengig av ny bru over elva, men heller ikke i konflik t med en fremt idig bru.

Figur 24 Nyt t og eksisterende st isystem på Petersøya. I llust rasjon: COWI AS
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Bevare verdifulle naturtyper og arter

Plassering av st isystem og elementer og arealer for uorganisert ak t iv itet v il føre

m ed seg et større t rykk og slitasje på disse arealene. I t illegg v il noen akt iv iteter

m edføre støy som kan påv irke dyreliv negat ivt . Derfor er t ype akt iv iteter og

t ilret telegging for ak t iv iteter valgt ut og plassert i sam råd med naturforvalter for

at naturmangfold bevares i størst m ulig grad.

I arealene mellom t ilret telagte uorganiserte akt iv iteter kan stedegen vegetasjon

sk jøt tes, men ellers være urørt .

I ev ja og på elveørene nord for Petersøya er det ikke lagt opp t il ak t iv iteter eller

t ilret telagt for opphold. Her er det naturtyper m ed dyreliv som ikke bør påv irkes

i stor grad.

Fjerne frem m ede arter

Det er mye fremm ende arter på Petersøya (se kapit tel om Naturm angfold).

Det te er arter som ikke ønskes her, og bør fj ernes på en slik m åte at den

stedegne vegetasjonen bevares. De frem mede artene er hovedsakelig i

busksj ik tet, som for eksem pel Kanadagullr is. En stedegen vegetasjon i

busksj ik tet bør etableres som erstatning. Krossved og t rollhegg er anbefalt som

stedegen vegetasjon i busksj ik tet.

Figur 25 Kanadagullr is preger store deler av Petersøya.
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Frem me naturkvaliteter gjennom form ing med vegetasjon

I dag kan m an stå på gressplenen og ikke se elva. Ved å etablere lavere

vegetasjon eller holde eksisterende vegetasjon nede v il sik t linjer komm e frem.

Figur 26 Øverst : Vegetasjon stopper utsikt t il elva. Nederst : lav vegetasjon gir utsikt

Vegetasjon kan fungere som rom lige vegger og forme ulike oppholdsrom.

Petersøya har en stor gressplen der det kan være unaturlig å set te seg m idt på,

uten ryggdekning eller annen form for beskyttelse. Randsonen skaper en vegg,

m en er ikke t ilret telagt for opphold i dag i form av benker eller annet da

randsonen m er eller m indre er en rett linje. Denne randsonen kan gjøres t il et

m er spennende areal hvor det kan skapes m indre rom for opphold.

Figur 27: Vegetasjon formet slik at rom oppstår. Et godt sted å være.
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Figur 28: Romlig organisering av Petersøya, f lere m indre rom og åpen sikt mot elva

Frem me naturkvaliteter gjennom læring

Læring gir kunnskap som kan gi interesse for naturen. I nteresse kan v idere føre

t il en iver et ter å ta vare på naturen. Med naturen som læringsarena kan

underv isningen bli mer prakt isk , konkret og akt iv, og det kan være let tere å

samarbeide og jobbe med relasjoner.

For besøkende på Petersøya bør

inform asjon om Petersøyas naturm angfold

gjøres t ilgjengelig i form av sk ilt , eller QR-

koder hvor m an finne y t ter ligere

inform asjon i form av net tsider, rapporter

eller kanskje også noe å lyt te t il.

Petersøya har m ange stedegne t rær. Det er

observert ca. 15 ulike t reslag på øya.

Stedegne arter som ikke finnes på øya i

dag, kan plantes t il på egnede lokaliteter.

Til sam men kan det utv ik les t il å bli et

m indre arboret med naturlige norske

t reslag.
Figur 29 Eksempel på infoskilt ved

Akerselva i Oslo
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Petersøya brukes allerede av barnehagen som ligger ret t i nærheten. Deres lek

og form ing av naturm aterialer er synlig sørvest på øya, og er en verdifull arena

som bør bevares. Skolene i Hønefoss kan inform eres m er om Petersøyas

kvaliteter, og øya kan benyt tes som læringsarena om v ik t ige naturtyper,

rødlistede arter og frem mede arter.

Gjennom formgiv ing og designelem ent kan naturen på Petersøya, artene som

lever der og elvas stadige endring frem heves. Flomskogsm arken er en t ruet

naturtype som er verdifull og som v i ønsker å ta vare på. Har m an ikke

kunnskap om denne naturtypen kan det være vanskelig å set te pr is på den, da

den ikke nødvendigv is ser spektakulær ut ved første øyekast . Det spesielle ved

denne naturtypen, at den t idv is er oversvøm t og inneholder arter som tåler

denne variasjonen mellom å stå over og under vann, kan fremheves ved å t ilføre

t rest ier på påler som leder besøkende ut t il flom skogsm arken. Når m an går på

disse st iene, v il var iasjonen i naturtypen komm e tydeligere frem. Noen ganger

v il m an sveve over grønn og tet t vegetasjon, andre ganger v il det være vann

under st ien. Tilsvarende t rest ier/ brygger kan også ledes fra gressplenen på

m idten av øya og ut over elva. Det te v il skape en større kontakt med elva.

Figur 30: I nspirasjon t il t iltak som kan plasseres i f lomskogsmark og fremheve kvalitetene

ved naturtypen.

Et grep som også kan v ise variasjonen i elva er å plassere pilarer ulike steder på

øya som v iser nivået for 10-200 års flom. Da v il m an bla. se at nesten hele øya

v il være dekket av vann ved en 200 års flom . Bev isstgjør ing rundt flom og

hvordan det påv irker landskapet er særlig aktuelt i vår t id.

Tilret telegging for uorganisert akt iv it et

Medvirkningsprosessen synliggjorde hv ilke akt iv iteter som folk i

Hønefoss ønsker seg. Valg av uorganiserte akt iv iteter og plassering av

disse er ut ført i sam råd med naturforvalter for at naturm angfold bevares i størst

m ulig grad.

Schjongslunden, Søndre park og Livbanen akt iv itetspark ligger i nærheten av

Petersøya og har ulike akt iv itetst ilbud, som for eksempel bordtennisbord,
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t reningsapparater, fotballbane og sandvolleyballbane. Tilbud som finnes på disse

stedene t ilret telegges det derfor ikke t il for på Petersøya.

I dag er det lite t ilret telagt for akt iv iteter på Petersøya. Her er kun st i og noen få

benker. Det er ønskelig å ta vare på roen m an kan finne på Petersøya og holde

graden av inngrep lav . Sam t idig ønskes det å gjøre øya m er at t rakt iv for flere

ved å åpne opp for flere m uligheter for ak t iv iteter.

I konseptet som er ut form et for Petersøya er øya delt inn i ulike soner. Om rådet

langs elva er en sone for ro og rekreasjon der det er fokus på opphold, utsik t og

nærhet t il elva og naturen. Her plasseres rolige om råder, som bålplasser, benker

og bord, hengekøyeplasser og utsik tspunkt .

Om rådet m idt på øya, på den åpne gressletta, v il være en m er akt iv sone med

fokus på akt iv itet og sam ling av større grupper. Det skal t ilret telegges for ulike

form er for uorganisert ak t iv itet , men det er også v ik t ig å beholde om råder som

forblir åpne da dette også er en kvalitet ved øya som flere påpekte under

m edvirkningen. En slet te kan fy lles med ulik ak t iv itet , fra sm åbarns løping t il

yogak lasser.

Figur 31 Akt iv itetskart over Petersøya og områdene rundt . Oransje felt v iser akt ive soner,

gule felt v iser rolige soner.
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6.2 Løsninger

Figur 32: I llust rasjonsplan med forslag t il infrast ruktur og områder for ulike akt iv iteter.
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6.2.1 Velkom m en t il Petersøya

I dag har ikke Petersøya en inv iterende adkom st. Det første m an m øter er en

bom som m an m å snike seg forbi på en smal st i. For å gjøre Petersøya enda mer

at t rak t iv og t ilgjengelig for alle, må adkomsten t il øya endres. Tilret telegging av

et universelt ut formet og hyggelig adkomstareal gjør det fr istende å besøke øya.

Figur 33 Det første møte med Petersøya er en bom.

Universelt ut formet adkomst kan løses i forbindelse m ed den regulerte nye

bruforbindelsen. I påvente av ny bru, eller dersom brua ikke blir realisert , bør

gangvegen formes med st igning slik at alle kan komm e seg t il øya. Det kan også

vurderes å set te opp sk ilt med navn og evt inform asjon om Petersøya.

Figur 34: Foto t il venst re v iser eksempel på informasjonsskilt (www.peakbook.org) . Foto t il

høyre er eksempel på et ident iteskapende skilt (Parken | Stavanger kommune) .

http://www.peakbook.org/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-natur/stavanger-botaniske-hage2/parken/
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6.2.2 St isystem

Det overordnede st isystemet består av en ny, bred og universelt ut formet

grusveg, den eksisterende st ien og st ier med t rebelegg, heret ter kalt t rest ier.

Benker og andre hv ilem uligheter langs st iene v il gjøre øya m er t ilgjengelige

også for de som t renger å hv ile ofte.

Figur 35 Eksisterende st i og nyt t st isystem på Petersøya.

Eksisterende st i

Eksisterende st i beholdes slik den er. Der st ien raser ut pga erosjon bør st ien

vernes m ot erosjon, som beskrives nærm ere i et eget kapit tel.

Figur 36 Sit teplasser langs st ier v il gjøre st ien mer t ilgjengelig. Noen t renger å set te seg

ned underveis på turen. Foto: COWI
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Grusveger

En ny universelt ut formet grusveg foreslås over hele Petersøya. Den v il binde

sammen Petersøya med Elvelangs, med gang- og sykkelbrua i nord, og en

m indre gangbru over evja i sør.

Grusen m å være t r illevennlig og gjerne

lys. Kont rasten mellom veg og terreng

og markert vegetasjon rundt st ien v il

fungere som naturlig ledelinje.

Grusvegen legges nærmere elva enn

der den eksisterende grusvegen ligger i

dag. Det te v il øke opplevelsesverdien

langs st ien da man v il få bedre utsik t

over elven og variere mellom å gå

langs høy og lav vegetasjon. Øst for

st ien blir det en sone med rolige

akt iv iteter. Vest for st ien blir det en

sone for lek og akt iv iteter som

innebærer m er bevegelse. St ien v il

m arkere sk illet m ellom den rolige og

den akt ive sonen.

Figur 37 Eksempel på en st i hvor det er brukt svært lys grus for å øke kont rasten mellom

veg og terreng. Markert vegetasjon rundt st ien fungerer som ledelinje.

Foto: ht tps: / / nhf.no/ wp-

content / uploads/ 2019/ 11/ St ier_a_stole_pa_Friluftsl iv_NHF.pdf

Trest ier

Trest iene er utst ikkere fra hovedgrusst ien og eksisterende st i, og ut m ot elva.

Målet m ed t rest iene er å gi alle m ulighet t il å komm e nærmere elva. Trest iene

v il være universelt ut formet og t r illevennlige. Langs st iene v il det være

m uligheter for å utv ide t replat t ingen t il oppholdssteder. Der høydeforsk jell

m ellom t rest i og terreng er mer enn 0,5m må det sik res med rekkverk. Da

t rest iene v il stå på påler på terrenget v il ikke terrenget bli bearbeidet i noen

særlig grad.

Figur 38 I nspirasjon t il t rest iene. Foto t il venst re: St randskogen Arninge Ullna by Topia «

Landscape Architecture Plat form | Landezine. Foto t i l høyre: Fremt iden

Gårdhave i København.

https://nhf.no/wp-content/uploads/2019/11/Stier_a_stole_pa_Friluftsliv_NHF.pdf
https://nhf.no/wp-content/uploads/2019/11/Stier_a_stole_pa_Friluftsliv_NHF.pdf
http://landezine.com/index.php/2018/05/strandskogen-arninge-ullna-by-topia/
http://landezine.com/index.php/2018/05/strandskogen-arninge-ullna-by-topia/
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Trest ien i nord lager en liten runde ut m ot elveørene. Her v il høy og lav

vannstand gi ulik opplevelse på t rest ien. Ved høy vannstand v il det være som å

gå på en brygge og ved lav vannstand svever st ien over terreng og vegetasjon.

St iene bør ut form es og fundamenteres slik at de tåler å flom mes over. Det må

sikres så det ikke går an å gå ut på st iene når de står under vann. Det er ikke

lagt opp t il at m an skal kunne gå ned fra t rest ien t il elveørene. Det te er fordi det

ikke ønskes å legge t il ret te for mye ferdsel i det te om rådet .

Trest ien m idt på østsiden av Petersøya går ut t il den eksisterende st ien. De som

står på t rest ien v il k ikke over de som går på st ien og ha god utsikt t il elva.

Figur 41 Prinsipp for t rest ien/ ut siktspunktet m idt på øya.

Den sør ligste t rest ien går helt ut i elva og gir t ilsvarende utsik t som for de som

står på sørenden av øya. Det te v il være et spennende utsiktspunkt der m an får

en følelse av å sveve over vannet .

Figur 42 Prinsippsnit t for t rest ien/ ut kikspunktet i sør.

Figur 40 I llust rasjon av t rest i på påler fra

et forprosjekt ut ført av COWI .

Figur 39 Langs t rest iene kan plat t ingen utv ides

t il et oppholdsareal med utsikt t i l elva.
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6.2.3 Bru fra Petersøya t il Elvelangs i sør

Det foreslås en bru m ellom Petersøya og Elvelangs nedenfor Søndre park. Brua

blir ca. 40 m lang og er tenkt som en enkel bru for gangt rafikk . Det er ønskelig

at brua blir av t re, men pga. ut fordr inger med flom kan det være nødvendig å

bruke betong. Ut form ing og fundam entering er ikke vurdert nærm ere. Brua v il

innebære inngrep i terreng og vegetasjon. Miljør isiko både i anleggs- og

drift sfase m å derfor vurderes.

Figur 43 Eksempel på en enkel gangbru i betong.

6.2.4 Material- og fargebruk

For å beholde Petersøyas naturlige karakter bør fargebruken være dem pet slik

at naturens farger får være i fokus. Materialer bør være naturlige og der det ikke

benyt tes naturprodukter bør fargen være disk ré.

Tre benyt tes i t rest ier, scene, gapahuk, lekeapparater, benker,

levegg for toalett og brygge. Konst ruksjoner som blir bygget i t re

bør ha en felles st il for å holde et form messig gjennom ført konsept

på Petersøya.

Grus skal være t r illevennlig og bør ha en lys farge for å skape

kont rast t il vegetasjonen rundt .

Stål i konst ruksjoner er galvanisert og v il dermed ha en diskré grå

farge.

Der det er behov for fallunderlag annet enn gress under

lekearealer bør fallunderlaget være så m iljøvennlig som m ulig.

Gum m idekke anbefales ikke av m iljømessige grunner.

All ny vegetasjon skal være stedegen og naturstein t il bålplassene

bør også være det.
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6.2.5 Tilret telegging for akt iv itet og opphold

Hengekøyeplass

Å overnat te under åpen him mel i hengekøye har blit t svært populært de siste

årene. Det bør være m ulig å sove 3-4 stykker nær hverandre. For å unngå

skade på t rærne bør hengekøyeplassen t ilret telegges slik at t rærne ikke skades.

Figur 44 Bruk opphengsst ropper som er

skånsomme m ot t reet . Foto hentet fra:

Slik henger du opp hengekøya - Friluftsliv

(klikk.no)

Bålplasser

Opparbeidelse av bålplasser bør gjøres i sam råd m ed og kont rolleres av

brannvesenet. En fast bålplass skal ikke medføre fare for spredning av brann.

Det skal være t r illevennlig grus helt frem t il bålet. Nær bålet bør det set tes en

universelt ut form et benk i t illegg t il at det holdes av plass hvor rullestol eller

barnevogn kan stå. Sit teplassene rundt bålet kan enten være t restokker eller

ut formet i sam me st il som andre t rekonst ruksjoner på Petersøya.

Figur 45 I nspirasjon t il bålplass. Camp Skarvann ved Skarvann i Risør. Foto :

https://www.klikk.no/friluftsliv/slik-henger-du-opp-hengekoya-6921607
https://www.klikk.no/friluftsliv/slik-henger-du-opp-hengekoya-6921607
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Hundeluft ing

Hundeluftegården kan være et enkelt flet tverksgjerde m ed port . Langs

flet tverksgjerdet kan det plantes stedegne k lat replanter og/ eller busk felt for å få

luftegården t il å gli m er inn i skogsarealet ved siden av.

Figur 46 Hundeluftegård i Torshovparken i Oslo.

Mult ifunksjonell grusplass

På som meren kan arealet benyt tes t il blant annet oppst illingsplass for

foodt rucks, m arked, sam lingsplass under år lige arrangem enter, utek ino og ulike

uorganiserte akt iv iteter som petanque, kubb og ballspill.

På v interen kan grusplassen lages t il en skøytebane. Rundt grusarealet plantes

det vegetasjon for at plassen skal være m indre dom inerende og gli bedre inn på

Petersøya. I randsonen av grusplassen foreslås det t rebenker/ plat t inger som kan

brukes for opphold eller når man skal sk ifte på seg skøytene.

Figur 47 Grusplass/ skøytebane i Godalsparken i Oslo. Arealet på grusplassen på

illust rasjonsplanen er inspirert fra denne.
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Scene

Det er en større scene i Søndre park som brukes t il 17.mai og kan benyt tes t il

andre større anledninger. Scenen på Petersøya er tenkt som en m indre scene

m ed t redekke, nærmest en platt ing, med plass t il noen få personer sammen

m ed et lite lydanlegg. Scenen er plassert sør på øya og publikum får derm ed se

Storelva i bakgrunnen for det som sk jer på scenen. Når scenen ikke er i bruk,

skal den kunne nyt tes t il å sit te på eller leke på.

Figur  48 : En m indre scene med plass t il noen m usikere og et lite lydanlegg i Bø i

Telemark. Foto: COWI AS

Brygge for kajakk og kano

Petersøya kan være et fint utgangspunkt for å set te ut eller hente opp kajakk og

kano. Bryggen er plassert nærmest m ulig parkeringsplassen. På denne

nordvestsiden av Petersøya er det lite st røm og lettere å sam le en liten gjeng

som skal padle eller ha opplæring før m an padler ut på Storelva.

Brygga må ha en fleksibel overgang fra land t il vann, som kan følge variasjonen

i vannstanden i Storelva.

Figur 49: Eksempel på kajakkbrygge på Sørenga i Oslo ( t il høyre) . Foto: Padlebrygger |

Padleperler. Utsnit t fra illust rasj onsplanen ( t il venst re) .

https://padleperler.no/2021/06/09/padlebrygger/
https://padleperler.no/2021/06/09/padlebrygger/


UTVIKLING AV PETERSØYA I HØNEFOSS 45

C: \ Users\ mach.COWI \ Desktop\ Petersøya samlerapport .docx

Badeplass

Storelva har t il t ider høy vannstand og lunefulle st røm ninger. Dersom en

badeplass skal etableres bør det være helt sikkert at det ikke kan sk je ulykker.

Det anbefales ikke å etablere en badeplass på østsiden eller på sørenden av

Petersøya, der hvor m an fort kan kom me lenger ut i elva og st røm men. I ev ja

på sørvestsiden er det m er le, men her er vannet lite at t rak t iv t når elva har lav

vannstand. På nordvestsiden av øya er det også et lunere om råde, i le av

elveørene, og der er elva mer innbydende t ross lav vannstand. Her er det m ulig

å bade uten særsk ilt t ilret telegging. Det te arealet blir nedfløm t og ikke

t ilgjengelig for badeplass i den perioden det er høy vannstand.

Figur 50 Nordvest på Petersøya Foto: COWI AS

Lekeom råde

Det er plassert et lekeom råde nord på

øya. Gjennom medvirkningen kom

det frem at det te var et ønske for

m ange, da flere mente det te var en

m angel i Hønefoss. Vegetasjonen

som plasseres i om rådet rundt v il

danne to m indre rom for lek med

noen apparater for større barn og

noen for de m inste. Lekeplassen

etableres i forbindelse med en av

bålplassene og grusplassen slik at

foreldre kan benyt te oppholdsstedene

m ens barna leker.

Det bør være m ulig å t r ille bort t il

lekeapparatene. Selv om ikke alle apparatene kan benyttes av alle, så kan det

Figur 51 Forslag t il ut form ing av lekeplass
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være fint å se på. Lekeapparat

som foreslås t il lekeplassen er

fugleredehuske som også passer

de som ikke kan sit te selv,

lekehus for de m inste barna, og

en hinderløype som passer for

flere aldersgrupper. Vest for

denne lekeplassen, m ot skogen,

foreslås det et femkantet

huskestat iv. Der v il det være

m ulig å huske i fellesskap og

det te v il kunne være at t rak t iv t

for barn så vel som ungdom mer.

Nyt tevekster

Ny vegetasjon etableres i forbindelse med lekearealet for å skape rom . Det

foreslås å plante nyt teplanter som kan sankes av de som ønsker det. Det te kan

benyt tes t il læring av skoler, eller av folk som ønsker noe spennende t il

m iddagsbordet . Plasseringen ved lekearealet gjør at det te er en akt iv itet som

kan kombineres m ed å passe på barn. Stedegne nyttevekster som kan passe t il

om rådet er m ark jordbær, løkurt , v illøk, sikori, diverse fruk t t rær som ikke er

fremm ede eller problemat iske og eventuelt bærlyng.

Areal for natur lek

Areal for naturlek. Barnehagen benyt ter per i

dag et areal i skogkanten sørvest på øya.

Her har de etablert en naturlekeplass med

stokker som er hengt opp i t rærne, sipp line

og benker. Det te om rådet bør beholdes som

en plass for fantasi og fr i ut foldelse og en

plass brukerne kan føle eierskap t il. Det

foreslås å utv ide om råde noe, slik at

brukerne kan fortset te å utv ik le om rådet slik

de ønsker. Det kan også suppleres med noen

lekeelement som små t reskulpturer og

m usikk inst rument.

Figur 54 Eksisterende naturlekeplass på Petersøya.

Figur 53 Naturlekeplassen i skogen kan

suppleres med elementer, som disse

musikkinst rumentene

Figur 52 Femkantet huskestat iv fra Kompan.
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Gapahuk/ lehus

Gapahuken plasseres i forbindelse m ed naturlekeplassen, og kan blant annet

være en plass barnehagene kan søke ly og spise lunsj . Gapahuken bør ha en

felles st il m ed andre t rekonst ruksjoner for å holde et form messig gjennom ført

konsept på Petersøya. Ut form ing av gapahuk bør gjøres i sam råd med

barnehagen som ofte bruker øya. Alle bør kunne komm e inn t il gapahuken og

under tak på t r illevennlig dekke.

Figur 55 Enkle grep gjør gapahuken t ilgjengelig for alle.

Microsoft Word - MAL ANLEGG FL-gapahuk.doc ( solvecm s.com)

Åpen plen t ilgjengelig for uprogram m erte akt iviteter

Petersøya skal få beholde store deler av den karakterist isk grønne gresslet ten.

Det te flate arealet gir ro og utsik t langs grusvegen. Det kan fy lles m ed

uprogram merte akt iv iteter som yoga, løp og lek , piknik , fr isbee, eller lek med

ball.

Figur  56 : Eksempel på akt ivitet Foto: www.grim stadyoga.no

https://files.solvecms.com/friluftsrad.no/fd03668/gapahuk%20med%20gulvlem.pdf
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Benker og bord

Det foreslås å plassere flere universelt ut formede benker langs st iene, samt i

forbindelse med grusplassen og scenen. Noen piknikbord bør ha rygglene for å

være universelt ut formet , sam t ut form ing for at personer i rullestol kan benyt te

bordet.

Figur 57 I llust rasjon: NHF Sit tegruppa Kappa rullestolbruker vennlig (klat rebarna.no)

Figur 58 Prinsipp for universelt ut formet benk.

I llust rasjon hentet fra Gatenormalen for Oslo

https://klatrebarna.no/sittegruppa-kappa-rullestolbruker-vennlig.html
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6.2.6 Fasiliteter

Toalet ter

Det anbefales i første omgang å benyt te m idlert idige toalet ter uten t ilkobling t il

vann og k loakk, t ilsvarende de som står ved badeplassen i Sjongslunden. Det

m å være k jørbar veg t il toalettene slik at de kan k jøres ut og hentes med. En

m er perm anent løsning, m ed t ilknytning t il vann og av løp, anbefales ikke før

m an har fåt t erfar ing med lokaliseringen og set t hvor stort behovet på stedet er.

Busker bør plantes nær slik at toalet tene står inne i vegetasjonen. Eventuelt bør

toalet tet plasseres innimellom eksisterende vegetasjon.

Figur 59: eksempel på m idlert idig HC- toalet t .

FOTO: Handicap- t oalet t | Toalet ter | Hibas AS.

Vannpost

Figur 60 Eksempel på drikkefontene. Foto:

ht tps: / / www.parkmiljo.no/ produkt / utemobler/ drikkefontene-1/ altas-enkel-

drikkefontene

http://www.hibas.no/no/tjenester-og-produkter/toaletter/hc-toalett/
https://www.parkmiljo.no/produkt/utemobler/drikkefontene-1/altas-enkel-drikkefontene
https://www.parkmiljo.no/produkt/utemobler/drikkefontene-1/altas-enkel-drikkefontene
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6.2.7 Vern m ot erosjon

Figur 61 Trær lener seg over elva pga lite feste for røt tene grunnet erosj on. St ien har rast

ut et sted pga erosjon. FOTO: COWI AS

Erosjon er en ut fordr ing langs østsiden av Petersøya. Erosjonen begynner noen

steder å bevege seg innover den eksisterende st ien, og t rær på østsiden av st ien

lener seg over elva fordi røt tene har m istet feste. Dette kan føre t il ut rygge

situasjoner og med t iden gjøre at deler av st ien forsv inner helt . Det foreslås å

gjøre t iltak her m ens erosjonen av masser fremdeles er håndterlig. Et t iltak er å

stenset te/ plast re sk råningen. Det bør unngås å gjøre steinfy llingen helt glat t , og

heller bruke naturtypisk stein med ulik bredde.

Stenfy llingen bør revegeteres. Mellom lagrede m asser fra stedet det skal fy lles

bør legges t ilbake over steinfy llingen, slik at den naturlige frøbanken fra

om rådet v idereføres. For å unngå at om rådet blir et åpent sår der frem mede

arter kan etablere seg, bør det plantes unge indiv ider av t rær.

I anleggsfasen bør m an gå skånsomt frem og velge m ask iner og fremgangsm åte

som m inim erer skade på eksisterende vegetasjon og st i.

6.2.8 Belysning
Vi foreslår å benyt te samm e lyspullerter som ved Elvelangs, langs den universelt

ut formede gangst ien. Dette v il skape en sammenheng mellom Elvelangs og

Petersøya og v ise veg over øya. I t illegg foreslås det enkelte parkarm aturer/ lys

som henger i t rærne ved grusplassen/ skøytebanen som v il bli som et m idtpunkt

på øya.

Det bør etterst rebes å ikke lyse opp vannet og legge inn m ulighet for styr ing av

lyset , så man kan skru av eller dempe lyset nat test id. I t illegg bør lyset styres

nedover, dit formålet er å lyse opp, og ikke spres unødvendig utover.
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7 Gjennomfør ing

7.1 Kostnader
Kostnadene v il avhenge av gjennom føringsm odell. Enk le oppgaver eller

t ilret telegging for ak t iv itet på et konkret sted, kan ut føres m ed fr iv illig innsats

og lave kostnader for komm une, m ens etabler ing av infrast ruktur må løses mer

profesjonelt .

I ngen av t iltakene som presenteres er prosjektert . Det er kun en idesk isse som

er presentert . Det er derfor  svært stor usikkerhet  ved de tallene som

presenteres i det te kapit let . Det er ikke gjort kostnadsberegninger, kun grov

est im ering, en form for kvalifisert gjet t ing på kostnader. Det te er gjort for å gi

en pekepinn på kostnadsbildet, som en del av grunnlaget for beslutning om

vegen v idere.

7.1.1 Store t iltak

I sk issen er det t re store elementer med vesent lige kostnader:

• Bru fra Petersøya til Vesterntangen
• Veg/bru over Petersøya
• Bru/veg fra Elvelangs til Petersøya

Vesent lige forhold er ikke avk lart og t iltakene krever detalj reguler ing. Sent rale

ut fordringer er beskrevet i kapit tel 5.3 Gang- / sykkelbru: avk lar ing av bruas

funksjon, om fang av veg i forhold t il bru og t ilkopling både i øst og vest.

Ent reprenørkostnaden for en sykkelbru med fortau fra Petersøya t il

Vesterntangen er est imert t il 50 m illioner. Blir det nødvendig å bygge

brukonst ruksjon over hele st rekningen er est imatet for bru 80 m illioner 1. Dette

gjelder kun brua, uten t ilhørende vegsystem og t ilkopling i øst og vest.

Ent reprenørkostnad er eks mva. og om fatter heller ikke byggherrekostnader.

Byggherrekostnad er for eksempel prosjekter ing, reguler ing, byggeledelse etc.,

og kan være oppt il 40 % av kostnaden.

Det er også en stor usikkerhet (30-40 % ) knyt tet t il uavk larte forhold som

ist rykk, pelelengde, behov for plast r ing rundt landkar og brupilarer. For å

redusere usikkerheten v il det være nødvendig å utarbeide et forprosjekt.

Gjennom føringen av de store t iltakene og gjennom føring av øvrige t iltak er ikke

gjensidige avhengige av hverandre. Veg og bru kan bygges uten å utv ik le

Petersøya v idere, og Petersøya kan utv ik les uten at veg eller bru bygges.

1 Kostnaden er basert på brulengde 330m , bredde 6 m og en m ² -pris på 40

000,- Det te blir 79,2 m illioner avrundet t il 80 m illioner. En mer m onomental bru,

f. eks. skråkabel- / hengebru eller lignende kan bli vesent lig dyrere enn angit t .
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7.1.2 Mellom store t iltak

I sk isseforslaget er det en rekke m ellomstore t iltak . Det te er t iltak som bør

ut føres i kom m unal regi.

Ti l t ak Pr is Kom m en t ar

Hev ing av

adkom stvegen fra

parkeringsplassen t il

Peterøya

320 000,- Alternat iv t il bru

Hovedst ien, universelt

ut formet

510 000,- Prisen ink luderer grav ing

og håndtering av

forurensede masser, sam t

grusdekke

Grusst i t il toalet t 60 000,- Prisen ink luderer grav ing

og håndtering av

forurensede masser, sam t

grusdekke

VA 900 000,- I nk luderer vann og

av løpsledning fram t il

vannpost og

av løpspum pestasjon

( t rykkav løp) . Legger m an

ikke t il ret te for

av løpspum pestasjon får

m an en reduksjon på 250

000,- . Tilknytningspunkt

for VA er i Kong Rings

gate.

EL og belysning 1,1 m ill I nk luderer fram føring av

st røm t il et elskap for

t ilknytning t il belysning,

samt st røm t il scene og

pumpestasjon. Ink luderer

19 pullerter t ilsvarende

langs Elvelangs og 2

belysningsmaster ved

grusplassen.

Bru over ev ja t il

Elvelangs, nedenfor

Søndre Park

5 m ill
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Vannpost 50 000,- Vannt ilgang + selve

drikkefontenen

Grusplass/ skøytebane 310 000,- I nk ludert grav ing og

håndtering av forurensede

m asser, sam t grusdekke

Toalet t ( t ilknyt tet vann

og av løp)

1 m ill 1 stk toalet t

Vern m ot erosjon 300 kr/ m ³ + 550

kr/ m²
I nk luderer ut legging av

sprengstein (m³ ) ,

avret t ing og juster ing av

ordnet steinfy lling,

ut legging av masser i

steinfy lling og ut legging av

kokosmat te. I nk luderer

ikke revegetering.

Kajakkbrygge 49 000,- I nk l. m ontering og

forankring

Kajakkbrygge gangveg 73 000,- 12m lang pga vannstand i

elva varierer. I neste fase

er det mulig å se på

juster ing for å få det te

r im eligere.

Trest ier på påler nord

for øya

690 000,-

Trebrygger/ utsiktspunkt 600 000,- Trebryggene/ utsiktspunkt

er veldig v ik t ige for å få

nærhet t il elva fra

hovedst ien i grus.

Oppholdsplasser ved

t rest i

600 000,-

Fjerning av forurensede

m asser og plant ing av

nytteplanter

660 000,- Det te er pr is for et areal

på 850 m ² . Prisen er

forutsat t at det er spor av

fremm ede arter i

eksisterende m asser.

Dersom det ikke er det ,

kan kostnaden bli rundt

490 000,-



54 UTVIKLING AV PETERSØYA I HØNEFOSS

C: \ Users\ mach.COWI \ Desktop\ Petersøya samlerapport .docx

Plant ing av nye t rær 100 000,- 3 store t rær og 3

m ellomstore t rær,

ink ludert m idlert idig

stam mevern.

Fjerning av forurensede

m asser og plant ing av

busk felt

650 000,- Det te er pr is for 700 m ²

busk felt . Om rådet kan

justeres.

Prisen er forutsat t at det

er spor av frem mede arter

i eksisterende masser.

Dersom det ikke er det , v il

kostnaden bli rundt 540

000,-

Frem føring av vann og st røm bør prakt isk og kostnadsmessig følge hovedst ien.

Fra hovedst ien kan det legges st røm (og eventuelt vann) v idere t il ulike

akt iv itetsom råder; den lille scenen i syd, toalet t på vestsiden.

Brua over ev ja v il bli ca 40 m lang. En gangbru dim ensjonert for vanlig

gangbrulast og tåler et lite k jøretøy, men ikke de største brøytebilene, est imeres

å få en ent reprenørkostnad på ca. 5 m illioner. Byggherrekostnader kom mer i

t illegg og usikkerheten er t ilsvarende som beskrevet for de store t iltakene.

Est imatene er ent reprenørkostnad eks mva og om fat ter heller ikke

byggherrekostnader. Byggherrekostnad er for eksempel prosjekter ing,

byggeledelse etc., og kan være oppt il 30 % av kostnaden.

Det er også en stor usikkerhet (30-40 % ) knyt tet t il uavk larte forhold som

design, grunnarbeider og annet. For å redusere usikkerheten v il det være

nødvendig å utarbeide m er konkrete planer.

Totalsum for mellom store t iltak er 6 300 000,-

Det er ikke tat t m ed kostnader t il vern m ot erosjon i summ en ovenfor fordi

om fang er foreløpig uk lart .

7.1.3 Enklere t iltak

For å t ilret telegge for ak t iv itet er det flere enk lere t iltak som kan ut føres.

Realiseringen av disse t iltakene kan gjerne sk je over noen år, med evaluering

undervegs. Det te er t iltak som bør ut føres i komm unal regi, men flere av

t iltakene kan ut føres av eller i samarbeid m ed fr iv illige. Se kapit tel 7.3

Organisering.
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Ti l t ak Pr is Kom m en t ar

Bålplasser 100 000,- Pris for t re bålplasser på 50

m ² . I nk luderer m arkrydding,

opplast ing og bortkjør ing,

terrengbearbeiding t il generelle

gravenivåer, grusdekke,

naturstein og grillr ist .

Gapahuk 120 000,-

Hundeluftegård 52 000,- I nk ludert gjerde og port

Liten scene 100 000,- Liten scene av t re (plat t ing) .

St rømut tak kom mer i t illegg.

Lekeplass underlag 100 000,- I nk luderer terrengarbeiding, og

fallunderlag

Lekeapparat 500 000,-

Naturlekeplass 20 000,-

Benker 300 000,- 12 benker a 25 000,-

Søppelbøtter 60 000 6 stk a 10 000,- med

fundament

Hengekøyeplass 5000,- Sikr ing av t restamm er

Toalet t m idlert idig 6000,- i m nd Leiepris for m idlert idig

t ransportabelt toalet t . En

engangssum for frak t komm er

utenom.

Midlert idig toalett v il ha m indre

kostnader enn et permanent i

ca 13 år.

Sykkelparkering 20 000,- 20 stk . Kan bli vesent lig dyrere

om de skal ha solid fundament

Oppmerk ing HC-plass 13 000,- Pris for m arkering m ed

kantstein

Sk ilt HC parkering 4000,-
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I nfo/ velkomstsk ilt ved

parkeringsplass

20 000,-

I nfosk ilt på øya 20 000,-

Arboret infosk ilt 20 000,-

Est imatene er ent reprenørkostnad eks mva og om fat ter heller ikke

byggherrekostnader. Byggherrekostnad er for eksempel prosjekter ing,

byggeledelse etc., og kan være oppt il 30 % av kostnaden. Byggherrekostnaden

kan bli vesent lig lavere for enk le t iltak som gjennom føres i komm unal regi eller i

samarbeid med fr iv illige.

Det er også en stor usikkerhet (30-40 % ) knyt tet t il uavk larte forhold som

design, antall/ om fang, grunnarbeider og annet. For å redusere usikkerheten v il

det være nødvendig å konkret isere leveransene.

Totalsum for enk lere t iltak er 1 700 000,-

I disse kostnadene er det tat t m ed et toalet t m ed leiet id i 3 år.

7.1.4 Oppsum m ering t iltak

Det er v ik t ig å se på postene ovenfor for å få en bedre forståelse av hva

totalsumm en innebærer.

Est imatene er ent reprenørkostnad eks mva og om fat ter heller ikke

byggherrekostnader. Byggherrekostnad er for eksempel prosjekter ing,

byggeledelse etc., og kan være oppt il 30 % av kostnaden. Byggherrekostnaden

kan bli vesent lig lavere for enk le t iltak som gjennom føres i komm unal regi eller i

samarbeid med fr iv illige.

Det er også en stor usikkerhet (30-40 % ) knyt tet t il uavk larte forhold som

design, antall/ om fang, grunnarbeider og annet. For å redusere usikkerheten v il

det være nødvendig å konkret isere leveransene.

Prisen ink luderer ikke vern m ot erosjon på østsiden av Petersøya.

Ti l t ak Pr is Kom m en t ar

Totalssum for t iltak på

Petersøya uten bru

14 000 000 Adkom st fra Elvelangs t il

Petersøya er hevet fra

dagens nivå.

Totalsum for t iltak på

Petersøya med bru fra

Petersøya t il

Vesterntangen

64 000 000 Adkom st fra Elvelangs t il

Petersøya er hevet fra

dagens nivå.

Totalsum for t iltak på

Petersøya med bru over

hele Petersøya

88 000 000
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7.1.5 Skjøtsel, drift og vedlikehold

Ringerike kom mune har ansvaret for sk jøtsel, dr ift og vedlikehold av

kom m unens eiendom mer, herunder også Petersøya. Kostnadene v il natur lig øke

noe m ed økende t ilret telegging. Det bør utarbeides en detaljert sk jøtselsplan for

vegetasjonen som beskriver t iltak .

Løsningsforslaget som er lagt frem krever en del arbeid innenfor sk jøtsel i

start fasen, herunder fj erning av fremm ede arter, revegetering, tynning i

eksisterende vegetasjon og nyplant ing. Kanadagullr is, som er den frem mede

arten det er m est av på Petersøya, kan bek jempes ved å slå planten så langt

ned m ot bakken som mulig. Det te bør gjøres i slut ten av juni og gjentas år lig for

gradv is å utarme plantene. Der det skal revegeteres bør frem mede arter m ed alt

av røt ter og jordstengler graves opp og håndteres på forsvarlig måte.

Vern m ot erosjon, som også er en form for vedlikehold av eksisterende st i, er

ikke tat t med her fordi om fanget ikke er avk lart .

A r eal / k onst r uk s j on / e lem en t D r i f t og v ed l ik eh o ld

Universelt ut formet st isystem og

grusplasser

Vedlikehold av grus

Brøyt ing fra adkom st t il skøytebane

på v inter

Vern m ot erosjon langs

eksisterende st i

Årlig inspeksjon og vurdering av evt

t iltak

Benker Årlig inspeksjon

Belysning Årlig inspeksjon

Bytte av lyspærer

Avfallshåndtering Tøm mes

Toalet t Tøm m ing (dersom m idlert idig

løsning) og rengjør ing

Fjerne fremm ede arter Kanadagullr is øst på øya slås en

gang i året , i slut ten av juli, fram t il

den er fj ernet .

Avfall håndteres som forurensede

m asser.

Vegetasjonsrydding Slå gress og tynne og beskjære

vegetasjon i busksj ik t .
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Bålplass Rydding og årlig inspeksjon

Hengekøyeplass Rydding og årlig inspeksjon

Etablere nyt teplanter Plant ing og sk jøtsel i

etabler ingsfasen, sam t år lig

sk jøtsel.

Hundeluftegård Årlig inspeksjon

Gapahuk og scene Årlig inspeksjon

Trest i Årlig inspeksjon

Kajakkbrygge Årlig inspeksjon (12 000 per år)

Lekeapparater Årlig inspeksjon

7.2 Organisering
Petersøyas venner har arrangert dugnader og peker i sit t innspill på v ik t igheten

av en tydelig organisering av forvaltningen av Petersøya:

"Vårt innt rykk er at det er ikke noen instans i komm unen, som grunneier, som

føler noe sam let ansvar for hva som skjer eller ikke skjer på fr iom rådene i byen:

Petersøya og Schjongslunden - t rolig også Sankthanshaugen og Hovsenga. Ved

telefoner t il komm unen blir en sat t over t il ulike personer, som har det t il felles

at de ikke har noe med det . For at disse om rådene skal få en helhet lig og posit iv

forvaltning, bør noen i kom m unen, med naturfaglig bakgrunn, gis et ansvar for å

være forvalter."

Utv ik ling av Petersøya kan med fordel sk je t r innv is. Sent ral infrast ruktur bør

etableres t idlig og profesjonelt , mens t ilret telegging for ulike akt iv iteter kan sk je

lit t et ter lit t , og gjerne i samarbeid m ed lokalbefolkningen. Enk le t iltak som

gapahuk, hundeluftegård, gr illplasser og liknende, kan kom m unen t illate andre å

planlegge og bygge. For eksempel kan kunst, design og ark itektur k lassen fra

Hønefoss VGS inv iteres t il å foreslå ut form ing av t iltak , og byggfag-elever fra

skolen, eller fr iv illige, kan stå for byggingen.

Akt iv involvering i planlegging og gjennom føring gir både glede og

m est r ingsfølelse for involverte og resulterer i stolthet og eierskap t il det ferdige

resultatet . Drift og vedlikehold v il være et behov som st rekker seg over lang t id,

og erfar inger fra dette bør brukes ved planlegging av nye t iltak .
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7.2.1 Forslag om oppret t ing av et råd for Petersøya

I arbeidet hit t il er m edv irkning gjennom ført i form av t ilgjengeliggjør ing av

inform asjon, innsam ling av inform asjon og dialog. På bakgrunn av

engasjem entet i lokalbefolkningen foreslås det å utv ikle m edv irkningen v idere

ved å oppret te en rådsordning for Petersøya.

Figur 62: I nnflytelsessirkelen. Kilde: Veileder om medvirkning i planlegging.

En eller to ganger i året kan det inv iteres t il rådslagning om hvordan t ing har

fungert og hva som skal skje i komm ende sesong på Petersøya. Representanter

for grupper som man vet at bruker øya, slik som Hønefoss barnehage og

Petersøyas venner, og andre som kan tenkes å bidra, som for eksempel

Hønefoss v ideregående skole, kan inv iteres t il å delta. Det kan gjerne også være

representasjon fra de folkevalgte i et slik t råd. ByLab er et egnet sted for slike

m øter.

Ringerike kom mune er grunneier og har ansvaret for Petersøya. Dersom et råd

for Petersøya oppret tes bør kom m unen ha en fast person som representerer

grunneier og kan ta st illing t il forslag og henvendelser om Petersøya.

Vedkomm ende v il da ha ansvar for å organisere rådsm øtene og være

kontaktpunkt for befolkningen mellom møtene, og ved behov gi innspill t il

kom m unens budsjet tarbeid.

Det te er et forslag t il organisering, men prosjektet er ikke avhengig av at det

ut føres slik.
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