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VURDERING AV INNSPILL
TIL OPPSTART AV

3007_485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt

Oppsummert og kommentert av forslagsstiller 02.02.2022

Det er mottatt ni innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Veienkollen
boligfelt. Tre innspill er fra naboer til planområdet. Øvrige innspill er fra FAU ved Veien skole,
HRA og offentlige myndigheter.

Sju av innspillene omhandler spørsmål om grunnforhold og overvann.

Tronrud Eiendom har i et eget notat beskrevet hvordan overvannet skal håndteres. Dette er
utført iht veileder fra Ringerike kommune.
Grunnforholdene vurderes som sikker byggegrunn. Vurderingene er basert på informasjon
fra kartgrunnlag, tidligere utførte grunnundersøkelser og NVE aktsomhetskart. Geotekniker
anbefaler å grave 4-5m ned i bakken for å kartlegge grunnforholdene. Det vil bli utført
grunnundersøkelser ved prøvegraving i forbindelse med geoteknisk prosjektering. Dette er
lagt inn som et rekkefølgekrav før igangsettelse i planbestemmelsene.

Tre innspill er mottatt om estetikk og landskap.

Landskap og estetikk er beskrevet i planbeskrivelsen. I planbestemmelsene er det satt krav
til estetikk. Nye boliger skal harmonere med øvrig bebyggelse. Samtidig åpnes det opp for
samtidens byggestil og byggeskikk.
Landskapet åpnes opp lokalt når skog erstattes av boliger. Etter hvert vil det gro til med trær
og busker rundt boligene. Endringene i landskapet vil da tones ned.

HRA har gitt generelle innspill til avfallshåndtering. Det er foreslått en kombinasjon av
individuelle og felles avfallsløsninger.

Statsforvalteren og NVE har gitt generelle innspill innenfor deres myndighetsområde som
blant annet støy, barns interesser, overvann, flom og skred.

Kommentert av rådmannen 25.04.2022

Liste over innspill

Nr. Navn Dato
1 HRA – Hadeland og Ringerike Avfallsselskap 27.10.2021
2 Ragnar Aasen 31.10.2021
3 Knut Gunderrud 12.11.2021
4 FAU ved Veien skole 18.11.2021
5 Ragna Karoline Aasen 17.11.2021
6 Statsforvalteren i Viken 22.11.2021
7 Mattilsynet 23.11.2021
8 NVE 05.11.2021
9 Ringerike kommune gjennom punkter i oppstartsmøte og sjekkliste 25.11.2021
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Oppsummering av innspill Forslagsstillers 
kommentar 

Rådmannens kommentar 

1.Hadeland og Ringerike 
Avfallsselskap – HRA har 
generelle innspill om renovasjon i 
forbindelse med oppstart av 
reguleringsarbeid 
HRA er opptatt av at 
renovasjonstekniske løsninger 
skal planlegges i en tidlig fase av 
en utbygging. Renovasjon er en 
del av infrastrukturen og må 
inkluderes i reguleringsplanene. 
Dette gjelder avsetting av areal, 
bredde på vei, sikkerhet, 
stigningsforhold, tilgjengelighet for 
renovasjonsbil, snuplass, 
kapasitetsberegninger og andre 
forhold. 

Beholdere kan plasseres 
inntil kjøreveien. 
For tomtene 3 og 5 er det 
planlagt separat 
avfallsløsning knyttet 
direkte til husstanden. 
Plass for felles 
renovasjonsløsning for 
tomtene 1,2 og 4 er 
markert på plankartet. 
Størrelsen på 
avfallsbeholdere 
beregnes ut fra antall 
boenheter. 
Renovasjonsbil kan snu 
innerst i veien ved 
Veienkollen 10 slik som i 
dag. 

Løsning med separat 
avfallsløsning for tomtene 3 
og 5 godkjennes ikke av 
kommunen, og er tatt ut av 
planforslaget.  
Rådmannen anser for øvrig 
at innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 

2. Ragnar Aasen – nabo og eier 
av tre tilliggende eiendommer. 
Han påpeker at planområdet har 
hatt stor betydning for 
nærområdet som ubebygd areal. 
Området består i dag kun av 
eneboliger, med begrenset 
høyde. Det er et rolig boligområde 
med omliggende dyrka mark. 
Dersom man skal utvikle området 
er det viktig at det ikke bryter med 
omgivelsene for øvrig. Ragnar 
Aasen vil uttale seg nærmere 
gjennom formelle høringsrunder, 
men gir nå uttrykk for følgende: 
- Forutsetter at det ikke bygges 
nærmere enn 4 meter fra 
tomtegrense 
- Området må reguleres til 
bebyggelse som passer inn med 
områdets øvrige bebyggelse som 
består av lave eneboliger 
- At området utvikles slik at det 
ikke kommer i konflikt med 
jordvern, da dyrket areal i 
området har stor betydning for 
områdets karakter. En evt 
utbygging må ikke legge press på 
utbygging på dyrka mark 

Tiltakshaver legger opp til 
fem tomter for 
frittliggende småhus med 
høyder, arealer og 
byggegrenser iht pbl og 
kommunens 
reguleringsbestemmelser. 
I praksis betyr det en eller 
toetasjes hus, med eller 
uten sokkeletasje og 
maks 9 m mønehøyde. 
Dette er beskrevet i utkast 
til planbestemmelser. 
Erfaringsmessig vil det 
gro til med busker og trær 
i denne type boligfelt slik 
vi ser langs Veienkollen 
og Ludvig Grønvolds vei. 
Det er beskrevet i 
planbestemmelsene at 
estetikk og arkitektur skal 
harmonere med 
omkringliggende boliger, 
men det er ikke et ønske 
å legge for sterke føringer 
på utforming av boligene, 
siden det planlegges å 
selge tomter til 
selvbyggere. 

Reguleringsplanen legger 
opp til tilpasning til 
eksisterende 
områdekarakter gjennom 
bestemmelser som 
omhandler estetikk og bruk 
av arealer. Utnyttelsesgrad 
og høyde på ny bebyggelse 
vil kunne bli noe høyere enn 
eksisterende bebyggelse. 
Rådmannen anser for øvrig 
at innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 
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- Det forutsettes at det ikke gjøres 
terrengforandringer i området 
 - Det forutsettes at 
grunnforholdene kartlegges 
grundig før detaljregulering, sett 
hen til de svært krevende 
grunnforholdene som er i 
området. Herunder om en 
utbygging kan få konsekvenser 
for allerede eksisterende 
bebyggelse på nedsiden av 
boligfeltet. 
- Nærliggende eiendommers 
adkomstrett over arealet må forbli 
uendret. 
- Det gjøres oppmerksom på at 
flere eiendommer har vann og 
avløpsnett liggende over 
planområdet. Dette må ivaretas 
gjennom planarbeidet. 

Dyrka mark er ikke direkte 
truet gjennom denne 
planen. For å redusere 
mulig konflikt mellom 
landbruk og bolig har vi i 
dialog med kommunen 
kommet til at det er 
fornuftig å legge inn en 
buffersone på 5m mot 
dyrkamark. Buffersonen 
skal beplantes. 
Planforslaget legger ikke 
opp til vesentlige 
terrengforandringer. Det 
skal være omtrent 
balanse mellom tilkjørte 
og bortkjørte masser. 
Tomt 5 kan bygges opp 
med masser fra de øvrige 
tomtene. 
Grunnforholdene er 
vurdert i et eget notat. 
Tilliggende eiendommer 
vil opprettholde adkomst 
gjennom området. Det 
legges til rette for å 
etablere et felles veilag 
som står for drift og 
vedlikehold av den private 
adkomstveien. 
Vannledningene vil krysse 
planområdet som før. Nye 
boliger kobler seg på den 
private ledningen. Det 
legges til rette for å 
etablere et andelslag for 
vann- og avløpsledninger. 
Kostnader til drift og 
vedlikehold fordeles 
mellom andelshaverne. 

3. Knut Gunderrud - vil gjerne at 
det legges ut relevant 
dokumentasjon over hvordan 
utbyggingen, inkludert allerede 
utført hogst, påvirker 
grunnforholdet og hvorvidt en slik 
påvirkning medfører økt eller 
redusert fare for skred, samt 
hvilke tiltak som gjøres for å 
redusere skredfare.  
Området er av marine 
avsetninger (ofte med stor 
mektighet), og ligger nært et 

Grunnforhold og sikkerhet 
mot skred er vurdert i et 
eget notat.  
Flatehogst ble 
gjennomført i området i 
2007, og det ble ryddet på 
nytt i 2021. Det virker som 
om bakken i området har 
gode 
infiltrasjonsegenskaper 
siden det ikke er synlige 
spor etter 
overflateavrenning. 

Det vil rettes spørsmål til 
NVE direkte ved høring og 
offentlig ettersyn av planen 
etter 1.gangsbehandling, 
som vil sikre at det er tatt 
tilstrekkelig hensyn til 
grunnforhold.  
Utnyttelsesgrad for 
boligtomtene sikrer at 
tilstrekkelig areal per tomt 
ikke bygges ned og 
asfalteres. 
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område med sannsynlig 
punktnedsig i enden av jordet. 
Utbytting av skog mot bebyggelse 
kan føre til et større tilløp av vann 
i dette punktet, slik at faren for 
løsneskred teoretisk sett øker. 
Området er i risikoklasse 4, (og 
konsekvensklasse 5) som 
betegnes som uakseptabel risiko 
av NVE. Kommentér hvordan 
byggeprosess, inkludert hogst, 
utføres for å redusere risiko, i tråd 
med NVE sin veileder Sikkerhet 
mot kvikkleireskred, og da 
spesielt med hensyn til kapittel 
3.4 Detaljeringsnivå i arealplaner 
og byggesak.  
Jeg håper med dette at det kan 
dokumenteres at videre 
byggeprosess skjer på en måte 
som bedrer den totale sikkerheten 
for området.  
 

 
 
Området ligger utenfor 
aktsomhetsområde for 
skred, ref NVE kart. 
Sikkerhet iht lokalstabilitet 
skal være ivaretatt 
gjennom 
planbestemmelsene ved 
at det er et rekkefølgekrav 
om grunnundersøkelse.  
Punktnedsig i enden av 
jordet ligger utenfor 
planområdet. Overvann 
skal håndteres på egen 
eiendom og ikke medføre 
avrenning til jordet 
nedenfor. 
Overvann skal fordrøyes 
og infiltreres på egen 
tomt. Det skal benyttes 
permeable dekker og 
etableres infiltrasjons-
grøfter. Asfalt og andre 
tette flater på utearealene 
er ikke tillatt.  Avrenning til 
jordet og nedforliggende 
områder skal ikke øke 
sammenlignet med 
dagens forhold. Ref eget 
notat om vann, avløp og 
overvann. 
 

Rådmannen anser for øvrig 
at innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 
 

4. FAU ved Veien skole – 
forventer at det legges ut 
dokumentasjon over hvordan 
utbyggingen, inkludert allerede 
utført hogst, påvirker 
grunnforholdene i nærheten og 
hvorvidt en slik påvirkning 
medfører økt fare for skred, samt 
hvilke tiltak som gjøres for å 
redusere skredfaren. 
FAU skriver at området er av 
marine avsetninger og ligger nært 
et område med punktnedsig i 
enden av jordet. Utbytting av skog 
mot bebyggelse kan føre til større 
tilløp av vann i dette punktet, slik 
at faren for løsneskred teoretisk 
sett øker. Området er i 
risikoklasse 4 (og 
konsekvensklasse 5) som 

Viser her til kommentarer 
under innspill nr 3 fra 
Knut Gunderrud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen anser at 
innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 
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betegnes som uakseptabel risiko 
av NVE. 
FAU forventer at det redegjøres 
for hvordan byggeprosess, 
inkludert hogst, utføres for å 
redusere risiko, i tråd med NVE 
veileder Sikkerhet mot 
kvikkleireskred, og da spesielt 
med hensyn på kapittel 3.4 
Detaljeringsnivå for arealplaner i 
byggesak. Vi håper med dette at 
det kan dokumenteres at videre 
byggeprosess skjer på en måte 
som bedrer den totale sikkerheten 
for området. 
FAU ved skolen har ved flere 
anledninger bedt kommunen om 
å utvide P-plassen ved skolen. 
Etter det FAU kjenner til har 
prosessen strandet i at 
kommunen er bekymret for skred 
ved et slikt arbeid og utvidelse. 
FAU mener planområdet har 
samme grunnforhold som skolen 
og at kommunen ikke kan være 
underlagt strengere krav enn 
privat utbygger. 
FAU mener sikkerheten er 
viktigst, men det bør være mulig 
for skolen å få utført endringer, 
hvis kommunen finner tiltak som 
gjør det forsvarlig å bygge mange 
boliger rett ved siden av. 
Kommunen bør da bidra til at 
grunnundersøkelser også blir 
utført ved parkeringsplassen, når 
det sannsynligvis skal utføres 
undersøkelser rett ved. 
FAU viser til innspill i epost fra 
Knut Gunderrud 12.nov.2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltakshaver ønsker ikke å 
utvide området for 
grunnundersøkelser. 
Dersom FAU ønsker å få 
utført grunnundersøkelser 
på skolens eiendom må 
dette tas opp med 
Ringerike kommune. 
 
 
 
 
 

5.Ragna Karoline Aasen - 
Uttalelsen gjelder jordet som 
grenser inn til planområdet. 
Utbygger trenger forhåpentligvis 
ikke å kjøre eller gjøre noen 
inngrep ute på jordet. Kjøring der 
med tunge maskiner utenom 
sesong kan føre til pakkeskader 
og skader på grøftesystem. Det 
som imidlertid kan bli et 
problemer etter at det er utbygd, 
er vann. Der det i dag er 
skogmark, vil trærne og 

 
Viser til håndtering av 
overvann som er 
beskrevet i eget notat. 
Utbygging skal ikke 
forårsake mer avrenning 
ned mot jordet. 
Planforslaget viser 
tilkobling til VA ledninger 
ved eiendomsgrensen. Vi 
unngår da kjøring og 
graving nede på jordet. 

Rådmannen anser at 
innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 
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skoggrunn ta opp mesteparten av 
vannet som kommer. Når det blir 
bygd ut, vil det være mer 
overflatevann som renner ut av 
området. Det vil antagelig havne 
på jordet hvis det ikke gjøres 
tiltak. Dette har vært et problem 
på Rua etter at Almemoen ble 
utbygd. Asfalt og Hustak suger 
ikke opp noe vann. Innspillet er 
derfor at det lages grøfter utenfor 
jordet, og ned til hjørnet. Så må 
en være sikker på at stikkrenne 
under veien 'Veienkollen' er 
dimensjonert til å ta unna økt 
vannmengde. Hvis stikkrenna 
ikke er dimensjonert til et våtere 
klima og økt mengde 
overflatevann pga. utbygging, må 
det lages en ny stikkrenne under 
veien med større kapasitet. 

Overflatevann i 
forbindelse med 
normalnedbør og 
skybrudd håndteres med 
infiltrasjon på egen tomt. 
Infiltrasjonsgrøfter kan 
anlegges langs 
tomtegrense mot jordet. 
Takvann og avrenning fra 
asfalterte flater ledes til 
permeable dekker (plen, 
belegningsstein, grus) og 
videre til 
infiltrasjonsgrøfter.  
Det skal ikke asfalteres 
foran boligene.  
Beregningene tar høyde 
for et våtere klima med 
klimapåslag på 40% 
sammenlignet med dagen 
nedbørsmengder. 
Tiltak inne på tomta er 
dimensjoner for 20 års 
nedbør. Ved 
ekstremnedbør som for 
eksempel hvert 200 år vil 
overflatevann ledes til 
flomvei og stikkrenne, dog 
i begrensede mengder.  

6.Statsforvalteren i Viken – ber 
om at det gjøres en vurdering av 
trafikkstøy og innarbeide krav om 
støygrenser i bestemmelsene. 
Aktuelle avbøtende tiltak må 
nedfelles i 
rekkefølgebestemmelsene i 
planen. 
Statsforvalteren ber om at barn 
og unges interesser ivaretas med 
tilstrekkelig lekeareal og 
trafikksikker skolevei. 
I forbindelse med planarbeidet må 
det utarbeides ROS analyse og at 
eventuelle nødvendige tiltak mot 
uønskede hendelser blir 
innarbeidet i planen. 
Statsforvalteren anbefaler å følge 
NVE veiledere Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 1/2019. 
Hensynet til endret klima må 
ivaretas gjennom 
overvannshåndteringen. Det bør 

Støykartet til SVV viser at 
planområdet ligger 
utenfor gul sone. 
Planbestemmelsene 
legger allikevel opp til at 
nærlekeplasser og deler 
av uteområdene legges 
på støyskjermet (stille) 
side av boligene. 
Eventuelle støytiltak skal 
være etablert før 
brukstillatelse gis. 
Barn og unges interesser 
er godt ivaretatt. Det er 
ingen spor som tyder på 
at området har vært en 
lekeplass for barn og 
unge. Nye boligtomter vil 
være så store at det er 
rom for nærlekeplass med 
sandkasse, huskestativ 
og trampoline. Ved skolen 
er det fine lekeapparater. 
Skoleveien er meget 
trafikksikker siden det er 

Det er ikke behov for 
avbøtende tiltak for boligene 
når det gjelder støy i denne 
reguleringsplanen. For å 
sikre hensyn til omgivelser i 
anleggsperioden er det lagt 
inn fellesbestemmelser om 
plan for håndtering av støy 
og andre ulemper i 
anleggsfasen.  
Rådmannen anser for øvrig 
at innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 
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legges vekt på gode helhetlige 
løsninger innen energi og miljø. 

G/S-vei helt frem til både 
grunnskole og 
videregående skole. 
ROS analyse er utført iht 
DSB veileder og 
sjekkliste. Analysen har 
ikke avdekket vesentlig 
risikoforhold. 
Byggegrunnen skal 
kartlegges i forbindelse 
med geoteknisk 
prosjektering. 
Geotekniker som har vært 
på befaring på området 
har forslått at det graves 
4-5 meter ned i bakken. 
Grunnboringer er utført i 
forbindelse med 
Ringeriksbanen. Med 
bakgrunn i datarapporten 
viser NVEs 
aktsomhetskart for 
kvikkleireskred at 
planområdet ligger 
utenfor fareområde for 
skred. Iht veileder 1/2019 
pkt 3 kan man da gå 
videre med 
detaljreguleringsplanen. 
Geoteknisk prosjektering 
utføres i forbindelse med 
byggesak. 
Det er utarbeidet et eget 
notat der overvann er et 
sentralt tema. Overvannet 
skal håndteres på egen 
tomt eller innenfor 
planens avgrensning. 
Skybrudd med 20 års 
intervall fordrøyes og 
infiltreres ved bruk av 
permeable dekker og 
infiltrasjonsgrøfter. 200 
års nedbør ledes til 
flomvei som går i 
stikkrenne under 
Veienkollen.  
Området ligger godt til 
rette for bruk av 
solcelleanlegg på tak og 
for bruk luft/vann 
varmepumpe. Husene er 
lagt slik at takflate vender 
mot sør. Flate tak er også 
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godt egnet til 
solcelleanlegg. 

7.Mattilsynet – forutsetter at 
vann og avløp tilkobles 
kommunalt nett. 

Vann og avløp skal 
kobles til kommunalt nett. 

Rådmannen anser at 
innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 
 

8.NVE – Aktsomhet for kvikkleire. 
Plandokumentene må vise at 
utbygging kan gjennomføres med 
tilstrekkelig sikkerhet mot 
kvikkleireskred, jamfør TEK17 §7-
3 og NVE veileder 1/2019. Kravet 
til sikkerhet er også knyttet til 
mulighet for at planlagte tiltak 
ligger i utløpsområde for skred. 
Arealer med utilstrekkelig 
sikkerhet må vises med 
hensynssoner og gis tilhørende 
bestemmelser om krav til sikring. 
 
Overvann  
I planforslaget bør det redegjøres 
for løsninger for lokal 
overvannshåndtering og at det i 
illustrasjonsplanen fremgår 
hvordan infiltrasjon, fordrøyning 
og bortledning av overflatevann 
tenkes løst. Reguleringsplanen 
bør gjennom bruk av 
reguleringsformål, hensynssoner 
og bestemmelser sørge for at de 
arealene som er best egnet til 
overvannshåndtering ikke blir 
bebygd. 
 
Generelle råd 
NVE gir mange gode innspill og 
tips om bruk av sine internettsider 
for arealplanlegging. 
 

Tronrud Eiendom her 
utarbeidet et eget notat 
om grunnforhold og som 
dekker område- og 
lokalstabilitet. I 
forbindelse med FRE16 
Ringeriksbanen er det 
gjort grunnundersøkelser 
og vurderinger av 
grunnforholdene i 
området. NVE 
aktsomhetskart for 
kvikkleire viser at det ikke 
er sprøbruddsmateriale i 
grunnen, og at 
detaljregulering kan 
gjennomføres iht pkt 3 i 
veilederen. Geotekniker 
har vært på befaring og 
foreslår at det graves ned 
til 4-5m dybde for å 
undersøke 
grunnforholdene mer i 
detalj før bygging starter. 
Dette innarbeides som 
rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene og 
kan utføres i forbindelse 
med geoteknisk 
prosjektering. 
Planområdet ligger 
utenfor utløpssonen for 
kvikkleireskred. 
 
Overvann 
Vedlegg til planforslaget 
redegjør for 
overvannshåndtering. 
Overvann skal håndteres 
etter tretrinnsmodellen 
der normalnedbør og 20 
års skybrudd fordrøyes og 
infiltreres på egen tomt, 
mens 200 årsnedbør 
ledes til flomvei. Det 
tillates ikke tette flater på 
uteområdene. Alle flater 

Som ekstra sikkerhet i 
planprosessen vil det rettes 
spørsmål til NVE spesifikt i 
forbindelse med høring og 
offentlig ettersyn av planen 
etter 1.gangsbehandling.  
Rådmannen anser for øvrig 
at innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller. 
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skal være permeable. I 
tillegg skal det etableres 
nødvendig areal med 
infiltrasjonsgrøfter langs 
veier og 
eiendomsgrenser. 
 
Tronrud Eiendom er aktiv 
bruker av NVE sine 
internettsider og veiledere 
innen området naturfarer 
så vel som andre 
fagområder. 

9.Ringerike kommune – 
relevante punkter i referat fra 
oppstartsmøte og sjekkliste for 
planforslaget til Veienkollen 
boligfelt. 

Tronrud Eiendom har gitt 
tilbakemelding på punkter 
i sjekkliste. Den dekker 
punktene i møtereferatet 
fra oppstartsmøtet. 

Planforslaget er i tråd med 
føringer og krav satt i 
oppstartsmøtet, og er 
utarbeidet av forslagsstiller i 
dialog med kommunen. 

 
 


