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a) Formålet med planen 

Formålet med planen er å etablere boliger i blokk. 

 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

 

Planområdet omfatter eiendommene Krokenveien 25-27-29-31-33 samt del av Krokenveien.  

Planarbeidet vil få noen mindre virkninger kun for nærområdet i gata. 

 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

 

Planområdet får boligblokker med kjeller som inneholder garasjer/boder samt fire etasjer med 

boliger. Det blir fem etasjer mot gata og inntil fire etasjer mot øst.  

I tillegg noen mindre frittstående bygg med uteboder. 

Det blir inntil tre avkjørsler fra offentlig vei, Krokenveien.  

Uteoppholdsarealet blir minimum 25 m2 pr leilighet inkl private terrasser. Av dette er maks 80 % på 

private uteplasser/terrasser/balkonger.  

Sandlekeplasser kommer i tillegg. Nærlekeplass og strøkslekeplass er innenfor en avstand på 200m, 

innerst i området.  

Det er laget en mulighetsstudie som viser forskjellige muligheter for utnytting av tomtene. 

 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

 

Grad av utnytting for hele området og for hver eiendom blir 45 % BYA  

Tomtearealet, byggeområdet og grønnstruktur, uten vei og fortau er 7640 m2 

Kotehøyde for gesimsen blir: 115 moh. 

 

 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

 

Det vil bli lagt opp til vanlig, moderne boligstandard og tillgjengelighet som følger tek 17, god 

material- og fargebruk. 

 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

 

Utbyggingen vil være godt tilpasset tomta sin beskaffenhet. Det blir liten skyggevirkning for 

nabobebyggelsen. Bygningene vil utformes i slektskap med tilsvarende bygg i Krokenveien 23 som er 

nyoppført. 

 

g) Forholdet til kommuneplanen, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid 

 

Gjeldende kommuneplan: Krokenveien 25-33 er avsatt til «Eksisterende boligområde». 



Gjeldende reguleringsplan er 65-01 Haldenjordet: Krokenveien 25-33 er avsatt til 

«Småhusbebyggelse». Det forligger et vedtak i formannskapet om å kunne bygge blokkbebyggelse i 

planområdet og utvide det til å omfatte eiendommene Krokenveien 25-33. 

Pågående planarbeid: Ikke noe planarbeid som berører Krokenveien 25-33. 

Nylig vedtatt: Plan for Krokenveien 23 (060_430, er nylig vedtatt (27.06.2019) og er sammenlignbar. 

Fjernvarme: Tomta er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. De er kontaktet og det er ingen 

problem med tilkobling til fjernvarme i Krokenveien 25-27-29-31 og 33. 

 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

 

Ingen interesser bli berørt i stor grad. Naboene blir noe berørt i forhold til trafikk, sol og utsikt, men 

ikke i større grad enn en kan forvente ved fortetting av et boligområde. 

De som eier og driver infrastruktur blir noe berørt. Både kraftselskap og fjernvarme er kontaktet og 

de er positive til prosjektet. 

 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 

Trafikksikkerhet: Det blir bygd fortau langs Krokenveien 25-27-29-31 og 33. Vi ser ikke behov for 

andre tiltak. 

Skredfare: Det er foretatt en geoteknisk vurdering i forbindelse med bygging av blokk i Krokenveien 

23. Ved søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av ny boligbebyggelse og vesentlige 

terrenginngrep skal det følge en geoteknisk vurdering. Det er ikke risiko iflg aktsomhetskart. 

Støy: Det vil være liten trafikk og ubetydelig støy fra veien. Vi ser ikke behov for tiltak her. 

 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

 

OFFENTLIGE ORGANER 

 

1-Ringerike kommune,   lokal planmyndighet 

2-Ringerike kommue   diverse etater (liste fra kommunen?) 

3-Viken fylkeskommune,   myndighet for planlegging og for kulturminner 

4-Fylkesmannen i Oslo og Viken  myndighet for miljøvern og for samfunnssikkerhet 

5-NVE     myndighet for skred og flom 

 

PRIVATE PARTER 

 

6-Naboer 

7-El-nett-eier 

8-Bredbåndselskap 

90-Avfallsselskap 

10-Bussoperatør 

11-Fjernvarmeselskap 

12-Velforening 

 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 

og andre berørte 

 

Vi vil ha en gjennomgang av planforslaget med den lokale planmyndigheten før det sendes på høring. 

 



l) Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

 

Det er ikke krav til konsekvensutredning etter forskriftens § 6,7 og 8. Tiltaket er ikke nevnt i vedlegg I 

og II. 

 

m) Mulige konsekvenser av planinitiativet, positive og negative 

 

Positive konsekvenser: Et ekstra tilbud i boligmarkedet. 

Negative konsekvenser: Vi kan ikke se noen spesielle. 

 

n) Aktuelle utredningstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU etter 

forskriften). 

 

Aktuelle tema kan være: Skredfare.  

Utredning av biologisk mangfold ser vi på som unødvendig da tomta har vært bebygd i lang tid. 

Tilsvarende for kulturminner. 

 

o) Eksisterende kunnskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger i området? 

 

Det finnes temakart på kommunens hjemmeside, bl.a. om samfunnssikkerhet. Aktsomhetskart og 

faresonekart finnes også hos NVE. 

 

 

Vedlegg: 

Hustegninger som viser en blokk i Krokenveien 33 i fire etasjer og parkeringskjeller. 

Lengdeprofil som viser blant annet maks kotehøyde. 

Situasjonsplan 

Kart som viser planområdet, sammen med gjeldende reguleringsplan  

Mulighetsstudie av området 


