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Liste over uttalelser 
 

Nr Navn Dato 

01 Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019 

02 Norges vassdrags- og energidirektorat 26.09.2019 

03 Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019 

04 Statens vegvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10.2019 

05 Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019 

06 Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019 

07 Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019 

08 Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene Andreassen 04.10.2019 

09 Grethe og Tord Eriksen 02.10.2019 

10 Gisle Skogheim 12.10.2019 

 
 

 
 

Oppsummering av 
uttalelser 

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar 

01 Fylkesmannen i Oslo 
og Viken 
 

Ingen spesielle merknader, 
men har tillit til at 
planforslaget i tilstrekkelig 
grad tar hensyn til 
bygningsmiljø, landskap og 
estetikk. 

Mener vi sammen med 
planavdelingen gjennom flere 
runder har hensyntatt 
omgivelsene sett opp mot 
kommunens ønske om 
fortetting av sentrumsnære 
områder. 

 

Politiske føringer tilser at 
hoveddelen av fortetning 
skal skje i 
sentrumsområder. 
Benterud er et 
sentrumsnært område, og 
det vil være naturlig å åpne 
opp for fortetning så tett på 
sentrumsområdet.  

Dette vil innebære at man 
kan få boligbebyggelse 
som er blandet. Det er 
likevel viktig at 
bygningsmiljø, landskap og 
estetikk ivaretas. Dette 
skal følges opp i byggesak 
med illustrasjonsplan/ 
situasjonsplan.    

02 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Byggets plassering og høyde 
er hensyntatt mht. flom og 

Tilstrekkelig kommentert 
av forslagstiller.  
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Ikke gitt uttalelser, men 
henviser til at det blir tatt 
nødvendig hensyn til flom- 
og skredfare, overvann og 
energianlegg. 

overvann håndteres på egen 
grunn. Ringerikskraft Nett har 
bekreftet at energiforsyningen 
er god i området. 

03 Buskerud 
Fylkeskommune, 
utviklingsavdelingen 
 
Ingen merknader 
planforslaget. 

 Tas til orientering.  

04 Statens vegvesen 
Buskerud, Seksjon for 
plan og forvaltning 
Bakkeveien og 
Benterudgata er svært 
smale veger. Anbefaler at 
det etableres 
snarveg/gangforbindelse til 
barneskolen og at 
gjennomføring av dette 
settes som 
rekkefølgebestemmelse 
før nye boliger tas i bruk . 

Gangport fra 
planområdet og ut i 
grøntområdet ved 
skoleparkeringen har vi 
foreslått tidligere og blitt 
vurdert igjen nå av 
forslagstiller, utbygging, 
eiendom og planavdelingen i 
kommunen. Konklusjon 
er at dette ikke er ønskelig ut 
ifra sikkerskolevei og 
inngripen i nylig opparbeidete 
skolearealer. 

En eventuell gangsti fra 
Bakkeveien 7 til Benterud 
skole ville blitt ledet rett til 
skolens parkeringsplass. 
Det er ikke ønskelig å lede 
fotgjengere inn til et 
trafikkert område, og det 
hadde i så fall vært 
nødvendig å sikre 
gangstien med et gjerde. 
Ellers tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.   

05 Ringerike Kommune, 
Byggesakskontoret 
 
Området er definert innen 
Høy radonnivå og må 
gjøres undersøkelser av 
evt. alunskifer. Området 
ligger også i nærheten av 
Benterud skole hvor det 
ble påvist forurenset 
grunn. 

Det legges radonsperre, samt 
at det vil tas prøver av 
grunnen før utgraving av tomt 
påbegynnes. Om det påvises 
alunskifer eller forurensning 
vil massene håndteres som 
forurenset masse etter 
gjeldende regelverk. 

Krav til forurensning 
(alunskifer) følger av 
TEK17 § 13-5, og det vil 
ikke bli inkludert 
bestemmelse om dette i 
reguleringsplanen.  
 

06 Eiendomsbesittere i 
Bakkeveien og 
Benterudgata 
 
Merknader til økt trafikk i 
både Bakkeveien og 
Benterudgata, utfordringer 
med smale veier, 
skolebarn, kapasitet på 
VA, fått mer enn nok 
fortetting med ny skole og 
blokker på Elveparken 
samt mener de at 
blokkbebyggelse vil rasere 

Trafikktellingen som er 
utført viser at det er 
veldig lite trafikk i gatene 
nå. Trafikkanalysen viser 
at gatene etter sin 
veiklasse har god 
kapasitet også etter 
utbyggingen av 
Bakkeveien 7. Analysen 
viser at Bakkeveien vil få 
en bil hvert 5 minutt på 
den mest trafikkerte 
timen. «Kjøreturen» ut gaten 
tar ca. 20 

Det har blitt utarbeidet en 
uavhengig trafikkanalyse 
av Cowi, som konkluderer 
med at en etablering av en 
åttemannsbolig vil ha liten 
påvirkning sammenliknet 
med dagens 
trafikksituasjon.  

Politiske føringer sier at 
det skal skje en fortetning i 
sentrumsnære områder. 
Benterud er tett på 
sentrumsområder, og det 
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området og forringe 
verdien på etablerte 
eneboliger i Bakkeveien. 

sekunder, dvs at det er 
en bil i gaten 6% i den 
mest belastende timen. 
Tellingene i Benterudgata 
ovenfor og nedenfor 
Bakkeveien viser at det er 
liten trafikk i gaten i forhold til 
veiklasse. Et forslag til å 
regulere inn- og utkjøring 
i Bakkeveien er å sette 
opp skilt 212; Vikeplikt 
ovenfor møtende 
kjøretøy ved innkjøring til 
Bakkeveien, og skilt 214; 
Møtende kjøretøy er 
pålagt vikeplikt innerst i 
Bakkeveien ved 
avkjøring til nr. 7. 
 
Iht. kommunens ønske 
om å øke folketallet i 
region, fortetting i 
bynære områder og ny 
barneskole, vil denne 
tomten være godt egnet 
for utvikling til flere 
boenheter. 
 
Driftsavdeling Vann og 
avløp v/ Per Magne Foss 
har bekreftet at det er 
kapasitet på VA-anlegget 
i Bakkeveien. 

er naturlig at det åpnes 
opp for fortetning i områder 
hvor det er mulig. Dette vil 
også innebære at man kan 
få boligbebyggelse med 
blandet uttrykk, altså villa 
bebyggelse sammen med 
rekkehus og 
blokkbebyggelse.   

Ellers tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  

  

07 Karianne Hagen og 
Sven Johansen 
 
Ønsker adkomsten fra 
Bakkeveien 3, 5 og 7 skal 
være ut i Harald Hardrådes 
gate / Gigstadsvei fordi 
Bakkeveien er smal og 
uoversiktlig med en 90-
graders sving. Fortauet i 
Benterudgata rett ved 
Bakkeveien. Det kan 
skape usikkerhet for 
skolebarn. Snu-løsningen 
for HRA er åpen og lite 
markert inn/ut kjøring fra 
Bakkeveien 7 og mener 
avfallshus og carport 

Adkomst ut i Harald 
Hardrådes gate / 
Gigstadsvei er sjekket ut i 
tidlig fase av 
reguleringsarbeidet og 
ble lagt til side pga. 
sikkerhet for skolebarn. 
Bakkeveien mener vi blir 
mer oversiktlig i 90- 
graders svingen etter 
utbyggingen. Utvidelsen 
av innkjøringen til 
Bakkeveien 7 gjør det 
mulig å snu med 
renovasjonsbilen, i tillegg 
til at det blir mulig for 2-3 
biler å møtes. Etter 1. 
gangs behandling har vi 
på bakgrunn av innspill 

Muligheten for å lede 
trafikken ut til Harald 
Hardrådes gate ble sjekket 
ut tidlig i planprosessen i 
samråd med prosjektleder 
for utbygging av Benterud 
skole. Det er gjort store 
trafikale tiltak for å sikre en 
trygg skolevei for barna på 
Benterud skole, og det er 
ikke ønskelig å lede mer 
trafikk inn på denne veien. 
Videre ville en 
gjennomgang fra 
Bakkeveien til Harald 
Hardrådes gate blitt ledet 
rett mot 
hovedinngangsdøren og 
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hindrer sikt inn til veien nr. 
3 & 5. 

flyttet avfallshuset og 
gjort det mulig for 
renovasjonsbilen å snu i 
enden av Bakkeveien. 
Dette har gjort området mer 
oversiktlig . 

parkeringsplassen til 
skolen. Det er spesielt ved 
skolestart og slutt at det vil 
være mye elever i området 
hvor den alternative 
adkomsten til Bakkeveien 
7 ville møtt Harald 
Hardrådes gate. Dette 
sammenfaller med 
tidspunktet med mest 
trafikk fra trafikktellingen, 
og en ønsker ikke å lede 
mer biltrafikk inn i dette 
området. 

HRA har spilt inn at 
dagens løsning for 
renovasjonsbilen er dårlig 
og lite trafikksikker. 
Renovasjonsbilen er 
tvunget til å rygge inn 
Bakkeveien, ettersom det 
ikke er noen snumulighet. 
Dette er en lite trafikksikker 
løsning. At det nå er 
tilrettelagt for å snu innerst 
i Bakkeveien anser 
rådmannen som positivt. 
Det er et ønske fra HRA 
om at avfallsbod skal være 
lett tilgjengelig, og det er 
derfor vurdert som mest 
hensiktsmessig å ha 
denne ved innkjørselen til 
eiendommen.  

08 Kirsten Mellerud 
Bergedahl og Berit Irene 
Andreassen 
 
Stiller spørsmål om det blir 
presedens til slik 
oppsiktsvekkende og 
voldsom utbygging i en 
blindvei hvis denne planen 
blir vedtatt.  
Bakkeveien er smal og 
ikke kapasitet til flere biler 
og beboere mangler 
gjesteparkering i området. 
Store problemer med 
søppeltømming når HRA 
må rygge inn med store 

Kapasitet på Bakkeveien 
omtalt i punkt 6 og i 
trafikkanalyse. 
Når det gjelder 
gjesteparkering 
observerer vi at de fleste 
har gode muligheter for 
det på egen tomt og vi 
tilrettelegger for 4 
gjesteplasser innenfor 
planområdet. Ved behov 
for flere gjesteplasser 
enn dette finnes det 
mange 
parkeringsplasser i 
rimelig nærhet, spesielt 
på kveld og helger. 

Det er overordnede 
politiske føringer om 
fortetning i sentrumsnære 
områder. Ettersom 
Benterud er et 
sentrumsnært område, vil 
det være naturlig å se på 
mulighet for fortetning der 
dette er mulig. Hvis det 
tillates utbygging i 
Bakkeveien 7 trenger ikke 
dette å skape presedens, 
da hver plansak er 
forskjellig og det gjøres 
alltid en individuell 
vurdering. Det er dagens 
situasjon som legger 
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biler. Stiller spørsmål ved 
grunnforhold når det er 
bare 6 meter ned til 
grunnvannet. Levd med 
bråk lenge fra utbygginger 
i området. 

Vi tilrettelegger slik at 
HRA ikke lenger må 
rygge inn veien for å 
hente søppel, men kan 
snu i enden av 
Bakkeveien. 
 
Grunnforholdene er godt 
utredet ifm. de 
sisteutbyggene i området 
og konklusjonen er gode 
stabile grunnforhold som 
egner seg for utbygging. 
 
Når det gjelder støy fra 
anleggsarbeider skal 
arbeidene utføres slik at 
de tilfredsstiller 
støyforskriftene og er til 
minst mulig sjenanse for 
beboere i området. 

føringer på om det er mulig 
å gjøre en fortetning. Det 
vil si at om én fortetning 
har ført til at maksimal 
kapasitet på for eksempel 
vegnettet eller annen 
infrastruktur er nådd, vil 
det ikke være mulig å 
fortette området videre. I 
alle områder hvor det er et 
ønske om fortetning vil det 
være en grundig vurdering 
av tiltakets virkning på 
nærmiljøet i arbeidet med 
reguleringsplanen.      
 
Ellers tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  

09 Grethe og Tord 
Eriksen 

Området består av småhus 
og smal vei som de ønsker 
skal bestå.  

2-3 biler pr. leilighet vil 
medføre stor trafikk hvor 
det ferdes små barn til og 
fra skolen. Positive til 
oppføring av ny 2 manns 
bolig. 

Kapasitet på Bakkeveien 
er omtalt i punkt 6 og i 
trafikkanalyse. 
 
Dette er en stor tomt i en 
lite trafikkert gate som 
egner seg godt til 
fortetting. Tomten er 
bynær og ligger ved en 
ny barneskole som har 
kapasitet til flere elever . 

Det er utarbeidet 
trafikkanalyse som tilsier at 
Benterudgata/ 
Bakkeveien har kapasitet 
til å tåle trafikkøkningen en 
åttemannsbolig vil 
medføre.   

10 Gisle Skogheim 

Trafikk utfordringer fra 
Benterudgata og ut i 
Osloveien generelt og 
spesielt med syke- og 
brannbiler i området. Bør 
derfor lages ny vei ut i 
Harald Hardrådes gate og 
bom i krysset ved 
Bakkeveien / 
Benterudgata.  

Tynn asfalt i Bakkeveien 
som ikke tåler 
byggetrafikk.  

Bygging av 
blokkbebyggelse og 
trafikken det medfører vil 

Kapasitet på Bakkeveien 
og Benterudgata er 
omtalt i punkt 6 og i 
trafikkanalysen. 
 
Trafikkløsningen i 
område ble nylig bygget 
om ifm. åpningen av 
Benterud skole. 
Benterudgata ble 
omgjort til en blindvei 
som medførte mindre 
trafikk i Benterudgata. 
Eikliveien ble samtidig 
etablert som en 
enveiskjørt gate. Dette 
har samlet redusert 
trafikken i krysset ved 

En ny adkomstvei til 
Harald Hardrådes gate 
ville ført til endringer på 
grøntområde og 
parkeringsplassen til 
Benterud skole, og har blitt 
vurdert til å ikke være 
aktuelt i denne 
planprosessen. Det er mye 
barn som ferdes i dette 
området, og det er ikke 
ønskelig å tilrettelegge for 
økt trafikk inn mot 
skoleområdet.  
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ødelegge freden i 
Bakkeveien. 

rådhuset. Det er også 
mulighet å kjøre ut i 
Osloveien via Eikliveien 
og lyskryss. 
 
Tykkelsen på asfalten i 
Bakkeveien er normal for 
slike adkomstveier i 
kommunen. Hvis veien 
blir vesentlig forringet, 
skal vi som utbygger 
bringe veien tilbake til 
opprinnelig standard. 
 
Erfaring tilsier at ved 
nybygg og faste boliger 
er det mindre sjanse for 
utleie og festested og 
dette kan redusere 
nattebråket. 

 


