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1. BAKGRUNN
Detaljreguleringsarbeid for Ringkollen – Ringvoll senter er igangsatt for å tilrettelegge for videre
utvikling av tettstedet på Ringvoll mht. boligutbygging og utvidelse av handels- og servicetilbudet.
For å styrke Ringvoll som lokalsenter og opprettholde/utvide dagens tjenestetilbud hva gjelder handel
og service, skole, barnehage, mv er det behov for flere byggeklare boligtomter og vekst i antall
barnefamilier.
I boligprogram for 2011 – 2022 er det angitt behov for utbygging av 75 boliger på Ringvoll. Dette er
vanskelig å oppfylle, da det i dag er få utbyggingsklare tomter.
For å begrense en større utvidelse av dagens byggesone og investering i ny infrastruktur, ønskes det
tilrettelagt for fortetting og utbygging innenfor og i randsonen til dagens tettstedsstruktur. Ved
tilretteleggelse for fortetting og økt utnyttelse skal det samtidig sikres ivaretakelse av viktig
grønnstruktur/friområder, lek og oppholdsareal, trygge gangforbindelser, eksisterende bomiljøer og
omgivelser.
Ubebygde arealer ved Ringvoll senter søkes tilrettelagt for økt utbygging mht. boliger, handel og
service for å styrke dagens senterstruktur samt utnytte sentrale arealressurser. Selv om dagens handels-/
senterområde har et fortettingspotensial, foreslås området utvidet til også å omfatte tilliggende
utflytende trafikkareal, nedre del av tidl. hoppanlegg samt skrånende brakkliggende gresseng.
Tilliggende område foreslås medtatt da aktivitet knyttet til hoppanlegget ble nedlagt i 1997, arealene er
svært lite benyttet og anses som trafikkfarlige med sin beliggenhet inn mot trafikkareal ved Ringvoll
senter/fv 120.
Da det meste av dagens boligområder på Ringvoll er ferdig utbygd, ønskes det i planarbeidet medtatt
deler av uregulerte fremtidige utbyggingsområder sør for Ringvoll idrettsplass. Arealene er i gjeldende
kommuneplan avsatt til offentlig formål og boliger (del av område B8), men ønskes i større grad
vurdert i forhold til boligutbygging.
I planarbeidet er det også viktig å finne en bedre plassering for av- og påstigning for skolebusser, da
dagens holdeplass ved Ringvoll senter oppleves som utrygg.
For å sikre en helhetlig utvikling, tilrettelegge for mulig omdisponering samt rydde opp i avvik knyttet
til gjeldende regulering/gjennomført utbygging ble det valgt å sette en romslig planavgrensing for
reguleringsarbeidet. På bakgrunn av innkomne merknader og påkrevde justeringer har avgrensingen
blitt ytterligere utvidet i løpet av planprosessen.
Vurdering av behov for konsekvensutredning - planprogram
Planarbeid for Ringkollen - Ringvoll senter er vurdert ihht. forskrift om konsekvensutredning, herunder §3
(punkt d) og §4. Det meste av planområdet omfattes av gjeldende regulering, og nåværende
arealbruksformål og føringer for områder vil i hovedsak bli videreført. Selv om ønsket utvidelse av
handelsområde på Ringvoll og arealbruksformål knyttet til søndre del av planområdet avviker fra gjeldende
kommuneplan, anses avviket å medføre mindre vesentlige konsekvenser sett i forhold til overordnet planer
og disponering av avsatte arealressurser knyttet til utbyggingsområder på Ringvoll.
Selv om det foreslås tilrettelagt for utvidelse av handelsområdet og nye områder for boligutvikling, vil
Ringvoll fortsatt ha status som lokalsenter, hvor fremtidig utbygging av boliger og service/næring vil bære
preg av vedlikeholdsutbygging.
Ihht. boligprogram for 2011 – 2022 er det angitt behov for utbygging av ca 75 boliger på Ringvoll, og
tilsvarer kun et fåtall boliger i året. Med økt fortetting rundt Ringvoll senter og en mindre utvidelse av
byggesonen mot sør, vil en trolig langt på veg dekke tomtebehovet for boliger på Ringvoll frem til 2022.
En større utvidelse av tettestedsområdet forhold til utbygging av boliger innenfor B8 (forutsatt for perioden
2011-2050), vil da i hovedsak kunne utsettes til etter 2022.
Sør for eksisterende idrettsplass på Ringvoll søkes tilliggende ubebygde arealer omdisponert til
utbyggingsområde for boliger og evt. kombinert formål bolig/tjenesteyting. Selv om ønskete
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arealbruksformål avviker fra kommuneplanen, anses det å ha begrensete samfunns- og miljømessige
konsekvenser. I kommuneplanen er området avsatt til fremtidig byggeområde for offentlig formål og
del av område for boliger B8. Siden det ikke vil være behov for utvidelse/ utbygging av offentlig
formål på Ringvoll, er det enighet om at en isteden bør åpne for boligutbygging i dette området.
Konsentrasjon av fremtidige utbyggingsområder for boliger inn mot eksisterende strukturer, vil
begrense behov for investeringer i infrastruktur samt ivareta overordnete mål om gangavstand mellom
boliger, tjenestetilbud, mv. Fremtidige behov knyttet til evt. utvidelse av skole/barnehage/idrett på
Ringvoll anses å kunne ivaretas innenfor eksisterende områder og evt. felt B/T1.
Foreslått arealbruksendring medfører ingen konsekvenser/utvidelse for arealregnskap avsatt til
byggeområder for Hobøl kommune. Ønsket arealbruksendring og høyere utnyttelse innenfor avsatte
arealer medfører isteden at Hobøl kommune ved rullering av kommuneplanens arealdel evt. kan
vurdere redusering av avsatt utbyggingsareal knyttet til boligområde B8.
Ønsket utvidelse av utbyggingsområde ved Ringvoll senter medfører i begrenset grad inngrep i
tilliggende friområde/grønnstruktur knyttet til Ringkollen. Selv om tilliggende del av friområdet
utgjorde del av tidl. Ringkollen hoppanlegg, har området de senere år hatt begrenset funksjon som lekog aktivitetsområde for barn og unge. Hoppbakke i Ringkollen ble nedlagt i 1997, mens deler av
anlegget i etterkant vært benyttet til skilekanlegg. Denne aktiviteten har også de senere år opphørt og
overflyttet til anlegg på Tomter. Rundt øvre del av Ringkollen og inn mot Ringvoll skole er det i dag
mange ulike aktivitetsområder, og er de anlegg som i hovedsak benyttes av barn og unge i
nærområdet. I dette området er det eget anlegg som benyttes vinterstid som akebakke. I området rundt
Ringvoll er det ellers svært god tilgang til nærliggende frilufts- og rekreasjonsområder for varierte
aktiviteter både sommer og vinter.
Den bratte skråningen i tilknytning til tidl. del av hoppbakken grenser ned mot Ringvoll senter og
tilliggende trafikkareal som både benyttes til parkering, bussholdeplass og varetransport. Bruk av
området oppleves både av kommunen, foreldre og representanter fra skolen som utrygt og trafikkfarlig
mht. mulige påkjørsler, og Hobøl kommune ønsker ikke at området holdes åpent for aktiviteter.
Til nå har det vært frivilling innsats fra Hobøl idrettslag som har hindret at området har grodd helt
igjen. Når de nå ikke lengre har ansvar for området vil gjengroing med kratt og løvtrevegetasjon skje
raskt, og området vil uansett ikke lengre kunne benyttes til vinteraktiviteter.
Da det på Ringvoll er god tilgang til ulike aktivitetsområder for lek, opphold og idrett både sommer og
vinter i tilknytning til gjenværende del av Ringkollen og tilliggende skogsområder, har verken skolen
eller Hobøl idrettslag innvendinger mot at del av friområde inn mot Ringvoll senter innlemmes som en
del av handelsområdet på Ringvoll. Da området ikke lengre er i bruk eller er ønskelig å opprettholde
av hensyn til trafikksikkerhet og det er god tilgang til varierte områder for lek og opphold i nærmiljøet,
har kommunen konkludert med at det her ikke bør gis fullverdig erstatning. Del av friområdet som blir
berørt blir erstattet ved at skrånende randsone mot fv 120 og tilliggende boligbebyggelse i vest
reguleres til friområde. Følgende omdisponering bidrar til å sikre opprettholdelse av grønnstruktur i
byggesonen og som buffersone mot fv120.
Da planarbeidet for Ringkollen og Ringvoll senter og foreslått utvikling ikke anses å medføre vesentlige
konsekvenser for miljø eller samfunn eller avvik fra overordnete planer og nasjonale føringer, har
kommuneadministrasjonen vurdert at det ikke vil være påkrevd at tiltaket konsekvensutredes eller at det
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeid jfr. pbl. §4-1 og §12-9.
I planforslag og tilhørende plandokument er det redegjort for de fleste forhold hva gjelder regionale og
overordnete føringer, forhold innenfor planområdet, konsekvenser av selve planforslaget, mv. i samsvar
med pbl. §4-2
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2. PLANOMRÅDE

Kartskisse - geografisk beliggenhet av planområdet på Ringvoll.

2.1 Lokalisering / dagens bruk
Planområdet omfatter vestre del av tettstedet Ringvoll, beliggende syd - sydøst for fv 120 i Hobøl
kommune. Som det fremgår av oversiktskart og oversiktsbilder ligger Ringvoll i landlige omgivelser
med sammenhengende LNF-områder på alle kanter.
fv 120 og fv 151 utgjør hovedveiforbindelse til Ringvoll, med nær tilknytning E6, Moss og Vestby i
vest og E18, Knapstad og Spydeberg i øst.
Planområdet omfatter sentrale deler av lokalsenteret på Ringvoll, herunder Ringvoll senter med
varierende handel, kontor og tjenestetilbud, Ringvoll skole og idrettsplass, barnehagetomt, friområde i
tilknytning til Ringkollen, Hulderveien og Trollveien med tilliggende eneboligbebyggelse,
gangforbindelser samt ubebygde naturtomter (fremtidige utbyggingsområder) beliggende sør for
idrettsplassen.
Mot
Elvestad/Knapstad
og E18
fv 120

Ringvoll
Mot Såner/Vestby
og E6

Myrer
skog

Løvestad
Industrifelt

Spydeberg
sentrum

fv 151
Planområde

fv 120
Hobølelva
Skjelfoss
Mot Våler/Moss
og E6
Oversiktsbilde av planområde og tilstøtende nærmiljø.
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2.2 Avgrensning
Planområdet ligger sentralt i tilknytning til tettstedet på Ringvoll, og avgrenses av fv 120 i nord,
Eventyrveien/Trollveien og tilliggende boligbebyggelse i øst, del av LNF-område (76/6) og boligtomt
76/33 i sør og eksisterende boligbebyggelse langs Hulderveien og fv 120 i vest.
Avgrensningen av planområdet på Ringvoll har blitt justert underveis i planprosess på bakgrunn av
merknader fra høringsinstanser, sikre en helhetlig utvikling, innlemme del av avsatte byggeområder sør for
Ringvoll idrettsplass, samt rydde opp og justere gjeldende regulering i forhold til tidligere gjennomført
utbygging/utvikling.
I forhold til avgrensning ved varsling om oppstart er nåværende planområdet utvidet til også å omfatte
dagens senterområde på Ringvoll. Det er også foretatt mindre justering av avgrensning i sør mht. naturlig
avgrensning av fremtidig utbyggingsområde. Utvidelse av planområdet har medført at planarbeidet ble
varslet på nytt mai 2014.
Da planområdet omfatter et større område hvor eksisterende strukturer er fastlagt i reguleringsplan for
Ringvoll fra 1989, er føringer i gjeldende regulering i hovedsak videreført.
Kartskisse med avgrensning over planområdet.

Ringvoll
senter
fv 120

Ringkollen
Ringvoll
skole

fv151

Trollveien

Naturtomter avsatt til
fremtidige utbyggingsområder

fv 120
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2.3 Eksisterende bebyggelse/utnyttelse
Som det fremgår av kartillustrasjoner og fotodokumentasjon omfatter planområdet sentrale deler av
tettstedet på Ringvoll med eksisterende bebygde strukturer, idrettsplass, friområder og ubebygde områder
avsatt til fremtidige utbyggingsområder.
Ringvoll senter
Inn mot fv 120 i nord ligger lokalsenteret på Ringvoll bestående av to husrekker med bebyggelse
oppført i to etasjer + innredet loft. I tilknytning til lokalsenteret og husrekke ut mot fv 120 er det i dag
virksomheter knyttet til dagligvare (Spar), fysikalsk behandling (Ringvollklinikken og Engebretsen
Fysioterapi), regnskap/økonomi, div kontor, utslag og servicetilbud. Bakenforliggende bebyggelse
består av kombinerte formål med bolig i øvre etasjer og kontorer/tjenestetilbud på gate-/inngangsplan.
Dagens bebyggelse er konsentrert på en mindre del av senterområdet og omkranses av parkerings-/
trafikkareal ut mot fv120 og mellom bebyggelsen samt store brakkliggende gressenger.
I tilknytning senterområdet og angitte ubebygde areal er potensial for fortetting hva gjelder
servicetilbud og boligbebyggelse.

Bebyggelse i tilknytning til Ringvoll senter inn mot fv120.

Næringsbebyggelse

Næringsbebyggelse

Bakenforliggende kombinert bebyggelse med boliger.

Ringvoll skole - barnehage
Ringvoll barneskole (6-13) med tilliggende barnehage og idrettsplass ligger på høydedraget sør for
Ringvoll senter, og omkranses av villabebyggelse og skogholtet i tilknytning til Ringkollen. Både
skolen og barnehagen er oppført som bebyggelse i 1 etasje. Begge områdene fremstår som ferdig
utbygd, men anses å ha potensial for evt. utvidelse/påbygging ved behov.
Idrettsplassen og aktivitetsområder i tilknytning til Ringvoll skole er viktige nærområder for lek- og
opphold for barn og unge i nærmiljøet og ligger godt avskjermet ift. trafikkerte veier.

Ringvoll skole
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Villabebyggelse
Eksisterende boligbebyggelse på Ringvoll og langs Trollveien og Hulderveien domineres av
villabebyggelse med varierende utforming og størrelse. I den senere tid er det også oppført enkelte
tomannsboliger i området.
Regulerte boligfelt innenfor planområdet og ellers på Ringvoll er i hovedsak ferdig utbygd, og
størrelsen på de bebygde villatomtene tilser at det der begrenset fortettingspotensial innenfor
eksisterende områder.

Boligbebyggelse ved og rundt Ringvoll senter

Villabebyggelse

Villabebyggelse

Tomanns- og eneboliger

3. EIENDOMSFORHOLD
3.1 Eiendommer innenfor planområdet
Følgende eiendommer omfattes av planarbeidet:
Adresse
Ingen
Hulderveien 1
Hulderveien 3-15

Gnr
Gnr. 92
Gnr. 92
Gnr. 92

Bnr
bnr. 14
bnr. 22
bnr. 28-32

Arealbruk
Brakkliggende
Tele/naturtomt
Bebygde eneboligtomter

Eier
Hobøl kommune
Telenor Eiendom Holding A
Flere private grunneiere

Ringvoll senter
Ringvoll senter
Trollveien 14
Trollveien 16
Trollveien 2-12

Gnr. 92
Gnr. 92
Gnr. 92
Gnr. 92
Gnr. 92

bnr. 135
bnr. 136
bnr. 137
bnr. 26
bnr. 35-40

Trafikkareal/friområde
Ringvoll senter
Barnehage
Ringvoll skole og naturtomt
Bebygde eneboligtomter

Hobøl kommune
Flere eierer/leietakere
Hobøl kommune
Hobøl kommune
Flere private grunneiere

Ingen
Ingen

Gnr. 92
Gnr. 76

bnr. 24
bnr. 39

Ubebygde skogstomt
Ubebygde skogstomt

Hobøl Senter AS
Hobøl Senter AS

Ingen

Gnr. 76

bnr. 6

Del av ubebygde skogstomt

Private grunneiere

Trafikkareal:
Areal i tilknytning til del av Trollveien, Eventyrveien, Hulderveien samt atkomst til Ringvoll senter

Samlet areal for planområdet: 106.944 m2
Som tidligere angitt omfatter planområdet flere bebygde tomter og strukturer som er fastlagt gjennom
gjeldende regulering fra 1989. Tomtene er medtatt for å justere avvik i gjeldende regulering/
gjennomført utbygging, ivareta en naturlig avgrensning ift. gjeldende regulering samt sikre en
helhetlig utvikling og overordnede krav/føringer i forhold til fremtidig utbygging innenfor
eksisterende og nye utbyggingsområder.
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4. PLANSTATUS
4.1 Statlige og rikspolitiske retningslinjer
* Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) har som
mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal utvikle og fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og trafikkavvikling, bærekraftige byer og tettsteder, verdiskapning
og næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet.
Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Transportbehovet skal søkes
begrenset, og klima- og miljøvennlig transport skal vektlegges. Sykkel og gange som transportform skal
tillegges vekt der forholdene ligger til rette for dette.
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter skal det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse,
fortetting og transformasjon, samtidig som hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet
ivaretas. Fortetting og transformasjon bør søkes utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye
utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mindre arealkonflikter og sees i
sammenheng med behov for infrastruktur.
Offentlig og privat tjenestetilbud skal søkes lokalisert til eksisterende og planlagte senterstrukturer og
kollektivknutepunkt.
I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, viktig naturmangfold, kulturhistoriske
verdier og estetiske kvaliteter. Tilsvarende gjelder universell utforming og tilgjengelighet for alle.
* Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen krever at konsekvenser
for barn og unge alltid vurderes i plansaksbehandlingen.
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og
annen helsefare. I nærmiljøet skal det sikres varierte og store nok lekearealer hvor barn kan utfolde seg og
skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av arealer avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Det skal søkes lagt til rette for løsninger som gir
korte avstander til daglige gjøremål og begrenser transportbehovet.
Medvirkning i planprosessen.
* RPR- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming – høringsutkast 12.12.2007 har til formål å
sikre at all planlegging bidrar til en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn, slik at
alle skal ha samme muligheter til å utvikle sine evner og leve et godt meningsfylt liv. Retningslinjene
skal legges til grunn for all planlegging etter pbl, og angir fysiske krav som skal etterstrebes i
planleggingen, herunder bl.a. skape god tilgjengelighet og brukbarhet for alle.
4.2 Regionale og kommunale planer
* Fylkesplan, Østfold mot 2050, 2009 -2012, av 26.02.09 er en strategisk plan hvor målene i planen
avspeiler et langsiktig perspektiv for utvikling av Østfold. Strategiene peker mot tiltak som må settes i
gang på kort og lang sikt for å nå målene i Østfold. Planens mål og strategier er inndelt etter hovedtemaene for en bærekraftig utvikling: Levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø.
Det er utpekt tre oppfølgingsområder som skal prioriteres i den første 4-årsperioden, herunder
kompetanseutvikling, fortetting, byutvikling og vern samt transport og fysisk aktivitet.
Ved rullering av kommuneplaner anmodes det om at kommunene vurderer avsatte utbyggingsareal, tar
ut arealer som ikke anses som aktuelle, og sikrer en bærekraftig og arealeffektiv bruk.
* Fylkesdelplan, Areal- og transportplan for Indre Østfold, av 09.06.04 er en regional og temabasert
plan for bolig, næring og transport i Indre Østfold. I planen skisseres løsninger for å skape en
bærekraftig utvikling av regionen, som fordrer felles strategier og samarbeid mellom kommunene.
Ved å fokusere på lokalisering på nye boliger og næring i tilknytning til eksisterende bebygde
områder, er det en målsetting om å styrke kollektivtransporten, gi økt andel gående/syklende og ikke
minst styrke regionen som en egen arbeids-, handels- og boenhet.
* Kommuneplan for Hobøl 2011 - 2022, av 26.09.11: Arbeid med ivaretakelse av miljøet og en
bærekraftig utvikling er en viktig del av kommunens virksomhet, og skal videreføres i planperioden.
I kommuneplanen er det fastlagt at fremtidig utbygging i hovedsak skal skje i tilknytning til
eksisterende tettsteder og infrastruktur. Dette er en bevisst strategi for å bevare ”det grønne preget” i
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kommunen, herunder landbruksjord, kulturlandskap, skogs- og friluftsområder, vann og vassdrag,
sikre kommuneøkonomien samt utnytte eksisterende sosial, teknisk og grønn infrastruktur.
Målsetting er at arealbruksendringer og strategier for planperioden på sikt skal styrke tettstedenes
sentrum, føre til kortere arbeidsreiser, økt bruk av kollektivtransport og sykkel, økt bruk av fornybar
energi samt bedre forutsetningene for landbruk, biologisk mangfold, fysisk aktivitet, mv.

Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for 2011-2022.

Utsnitt sett ift. avgrensing av planområdet.

I gjeldende arealdel er arealer innenfor planområdet avsatt som eksisterende og fremtidige
byggeområder for forretning, bolig, offentlige formål samt friområde. Eksisterende byggeområder syd
og øst for fv 120 fremstår i dag som ferdig utbygd, men det er fortsatt potensial for en viss
fortetting/bedre utnyttelse innenfor og i randsonen til nåværende tettstedsstruktur.
I boligprogram for perioden 2011 -2022 er det angitt behov for oppføring av 75 boliger på Ringvoll,
Nye boliger er i utgangspunktet forutsatt lokalisert til avsatt område for boliger - felt B8. Området er i
dag uregulert og utgjør et større sammenhengende naturområde beliggende syd og øst for eksisterende
byggeområder.
Vedlikeholdsutbygging hva gjelder boliger og servicenæring er ønskelig for opprettholde og
videreutvikle Ringvoll som et lokalsenter i sør, samt underbygge eksisterende og fremtidig
næringsutvikling i tilknytning til næringsområde N3.
* Kommunal planstrategi for Hobøl 2011 - 2015, av 17.12.2012: til formål å sette fokus på
planoppgaver kommunen ønsker å starte eller videreføre for å sikre en helhetlig, langsiktig og
forutsigbar samfunnsutvikling i kommunen.
Planstrategien angir kommunens strategiske valg i perioden knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og kommunens planbehov hva gjelder arealplaner,
temaplaner og fagplaner.
Planbehov er vurdert ut fra nasjonale og regionale føringer, samt mål og føringer i Hobøls
kommuneplan.
Utarbeidelse av reguleringsplan for Ringkollen – Ringvoll er angitt som en av flere prioriterte
oppgaver.
Andre relevante kommunedel-/temaplaner som er angitt i planstrategien:
- Strategisk næringsplan for Indre Østfold, 2010-2013, revideres og formaliseres
- Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011 – 2020, videreføres
- Trafikksikkerhetsplan for Hobøl kommune 2004 – 2016, revisjon i perioden
- Kommunedelplan for vannmiljø 2010-2018, videreføres
- Hovedplan for vannforsyning 2004 – 2013, revisjon i perioden
- Næringsplan for Hobøl kommune 2012-2016, videreføres
- Naturmangfold- og kulturmiljø/minneplan, innen 2016
- Temaplan for fortettingspotensial i tettstedene, utarbeides i perioden

Detaljregulering Ringkollen – Ringvoll, Hobøl kommune

Planbeskrivelse – side 11 av 46

* Naturtyper Hobøl – naturtyperegister, nov 2011
Registreringer utført av Wergeland Krog Naturkart er gjennomført for å sikre ivaretakelse av viktige
naturtyper i Hobøl kommune ved beslutning av planer og tiltak.
Resultatet av kartleggingen er systematisert, verdisatt og tilpasset kravene for å overføre de registrerte
naturtypene til Direktoratet for naturforvaltnings databasesystem ”Naturbase”.
Av de 129 kartfestede naturtypene som ble registrert dominerer dammer med henholdsvis 17 svært
viktige, 55 viktige og 19 lokalt viktige. Stor salamander er registrert i 17 dammer i kommunen. Den
viktigste naturtypen i kommunen er imidlertid knyttet til Hobølelva, som har viktige funksjoner for
sjeldne og rødlistede arter hvorav elvemusling (VU) og klubbeelveøyenstikker (CR).

Kartutsnitt over registrerte naturtyper med verdivurdering. (Kilde Rapport naturtyper Hobøl, 2011)

Som det fremgår av kartutsnittet berører planområdet ikke registrerte viktige naturtyper. Da det meste
av området utgjør bebygde areal anses planområdet å være fullstendig kartlagt. Selv om tettstedet på
Ringvoll ligger i nærområdet til Hobølelva, vil en videreutvikling mht. boliger og handel ha liten
betydning knytet til registrerte viktige naturtyper knyttet til vassdraget.
4.3 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan innenfor planområdet:
Det meste av planområde omfatter del av gjeldende reguleringsplan for Ringvoll datert 07.08.1989,
herunder bebygde og ubebygde arealer avgrenset av Ringvoll senter, Trollveien og Hulderveien.
I gjeldende regulering er berørte arealer avsatt til byggeområder for forretningsbebyggelse (S1
(Ringvoll senter) og del av S2 (næringstomt)), offentlige formål (O1 (Ringvoll skole og barnehage)),
boliger (felt 20 og 21), friområde samt offentlig trafikkareal (kjørevei og gangvei).

Gjeldende reguleringsplan for Ringvoll, 1989
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Medtatt naturtomt beliggende sør for Ringvoll skole/idrettsplass (del av 76/6 og 92/26) utgjør derimot
uregulert arealer, men er som angitt under gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidige
utviklingsområder for offentlig formål og del av område B8 for boliger.
Nåværende arealer for offentlig tjenesteyting i tilknytning til Ringvoll skole med tilliggende barnehage
og idrettsplass anses tilstrekkelig for behovet på Ringvoll. Avsatte utvidelsesareal mot sør i
kommuneplanens arealdel vurderes derfor endret til bl.a. boliger i forbindelse reguleringsarbeidet.
Fortetting rundt Ringvoll senter og sentralt beliggende arealer ift. dagens tettstedstruktur, anses å være
mer i tråd med overordnete føringer, og bør vurderes før en åpner for storstilt utbygging innenfor B8.

5. ANALYSE AV PLANOMRÅDE OG TILGRENSEDE OMRÅDER
5.1 Landskapsmessige forhold
Landskap
Planområdet og tettstedet på Ringvoll ligger i landlige omgivelser, hvor tilliggende miljøer i hovedsak
består av sammenhengende jord- og skogbruksareal. Det meste av tettstedsstrukturen på Ringvoll
ligger i en nord og vestvendt lavereliggende åsside som i hovedsak kun er eksponert mot det åpne
kulturlandskapet i nord. Vest for senterstrukturen er det avsatt et større utbyggingsområde for industri/
næring (Ringvoll næringspark – N3), men det meste av området utgjør fortsatt en skogkledd kolle.
Det overordnete landskapet utgjør et bølgende slettelandskap, hvor lavereliggende skogkledde
åser/koller, ravinelandskap, større og mindre åpne kultur-/jordbruksareal, elveløp og ferdselsårer
bidrar til forming av større og mindre landskapsrom.
Som det fremgår kartutsnitt danner fv 120 og fv 151 gjennomgående forbindelseslinjer i retning østvest-syd samt en visuell og fysisk avgrensing/todeling av tettstedsstrukturen på Ringvoll.
Tilsvarende skaper Hobølelva, som bukter seg gjennom landskapet i retnings øst – syd/vest, naturlige
barrierer i forhold til tilgjengelighet til friluftsområder og boliggrender i syd og øst.

fv120

Hobølelva
fv151

Ringvoll og planområdet sett i forhold til det overordnete landskapet.

Da det meste av tettstedsstrukturen på Ringvoll ligger avskjermet av skogsvegetasjon og overordnede
landskapsformasjoner, vil en fortetting/utvikling i tilknytning til Ringvoll ha begrensete konsekvenser for
eksponering/fjernvirkning i forhold til omgivelsene.
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Topografi
Mens området ved Ringvoll senter og fv 120 er tilnærmet flatt (kote 53-55), stiger terrenget i varierende
grad opp til platået rundt Ringvoll skole beliggende på kote 68 og det høyeste punktet på Ringkollen
beliggende på kote 75. I søndre del av planområder er terrenget svakt skrånende mot sørøst (kote 68-63),
mens terrenget mot vest skråner bratt ned mot tilliggende boligtomter (kote 68 – 54).
Høydeforskjell mellom Ringvoll senter og Ringvoll skole er på 15 meter.
Grunnforhold:
Grunnforholdene i planområdet består i hovedsak av bart fjell med tynt sjikt av løsmasser, og det
skrinne jordsmonnet er godt synlig både i tilknytning til skogsområdet rundt Ringkollen og i
tilknytning til utbygde boligtomter. Registreringer i området samsvarer med løsmassekart fra NGU
(Norges geologiske undersøkelse).
På det flatere området ved Ringvoll senter og inn mot fv 120, fremgår det at grunnen består av marine
avsetninger. Risiko for jord- og kvikkleireskred anses som lav innenfor planområdet.

Kartutsnitt løsmassekart (NGU-database)

Grønnstruktur:
Som det fremgår av oversiktsbilder (side 5) og fotodokumentasjon domineres grønnstrukturen på Ringvoll
av skogsvegetasjon i tilknytning til Ringkollen og sammenhengende skogsområde i sør og i den bratte
randsone ned mot boligbebyggelsen i vest. Mens øvre del av Ringkollen i hovedsak består av hogstmoden
furuskog, har tilliggende skogsområder i sør og vest i større grad innslag av eldre/yngre gran- og
blandingsskog.
I søndre og vestre del av Ringkollen har kommunen nylig tatt ut en del hogstmoden skog, og har
bidratt til at området har blitt mer åpenhet mot vest. Da deler av skogen viste seg å være svært råtten
vil kommunen vurdere å ta ut mer av skogen, og hindre at trær blåser ned og evt. skader tilliggende
bebyggelse eller barn/elever som oppholder seg i skogholtet.
Skogsområde i sør er mer uberørt, men bærer samtidig preg av at det ligger i randsonen inn mot
eksisterende bebyggelse, (stier, veifar, deponi for hageavfall og bygningsrester, mv.).
I randsone ned mot Ringvoll senter samt inn mot boligbebyggelsen og Ringvoll skole/idrettsplassen er
det betydelig innslag av tett løvtrevegetasjon og kratt. Tilsvarende gjelder også langs eksisterende
gangveier og kjøreveier, hvor tilliggende sideareal bærer preg av gjengroing.
I tillegg til mange frodige villahager med gressareal, prydbusker og frukttrær, er det også flere tomter hvor
det er store enkeltstående trær og randsoner med kratt og løvtrevegetasjon som avskjerming mellom
boligtomtene.
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I tillegg til frodige villahagene utgjør Ringkollen et viktig element for å sikre en overordnet grønnstruktur i
byggesonen. Vegetasjon i tilknytning til Ringkollen og den bratte skråningen ned mot bebyggelsen i vest er
også viktig som en grønn buffer mot industriområdet og fv 120 i vest.
Søndre del av planområdet anses derimot å ha mindre betydning for den overordnete grønnstrukturen, da
det kun utgjør en mindre del av tilliggende sammenhengende skogsområde mot Hobølelva i sør og øst.

Tett ung løvtrevegetasjon/kratt langs i nordre del av Ringkollen og langs gangveg til skolen

Blandings- og furuskog ved Ringvoll skole og Ringkollen/idrettsplassen.

Søndre del av Ringkollen hvor det er tatt ut en hogstmoden skog – lysnet opp. Enkelte trær var råtne og farlige.

Varierende randsone- og skogsvegetasjon i søndre del av planområdet.
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5.2 Verneinteresser – kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljø
Kulturminner:
Planområdet berører ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner.
Fylkeskonservatoren har ved behandling av saken konkludert med at de ikke vil stille krav om arkeologisk
registrering, da de anser at en ikke kan forvente vesentlige bosettingsspor fra eldre steinalder pga. skrint
jordsmonn.
Selv om kulturminneloven ivaretar krav om stopp av anleggsarbeider ved nye funn, anmodes det om at det
tas inn forhold knyttet til dette i fellesbestemmelsene.
Kulturmiljø:
Innenfor planområdet er det ikke registrert kulturmiljø av lokal eller regional verneverdi. Eksisterende
bebyggelse er av nyere dato.
Naturmiljø og biologisk mangfold jfr. naturmangfoldsloven:
Ut fra gjennomførte befaringer i området og tidligere registrering av naturtyper i kommunen omfatter
planområdet ikke naturtyper, arter eller landskap som anses å ha særskilt regional eller nasjonal
bevaringsverdi.
Naturmiljø innenfor planområdet er preget av sin beliggenhet i tilknytning til eksisterende
tettstedsstruktur, herunder med aktivitetsområder, stier, deponier, hogst/skjøtsel, mv. Selv om søndre
del av området utgjør del av et sammenhengende skogsområde, er det ikke registrert biotoper preget
av naturlig kontinuitet. Eksisterende vegetasjon og landskapselementer innenfor planområdet er
sammenfallende med hva en finner i tilliggende skogsområder, og vurderes å ha liten verdi for
naturmangfold.
Som tidligere angitt under Grønnstruktur anses derimot bevaring av vegetasjon i tilknytning til Ringkollen,
mv å ha lokal verdi i forhold til å opprettholde grønnstruktur/naturmiljø og nærrekreasjonsområde i
byggesonen.
Det foreligger heller ikke registreringer som tilsier at deler av planområdet er viktig som
transportkorridor for vilt. Selv om elg og annet vilt tidvis kan ferdes og beite i randsonen og innenfor
området, danner eksisterende bebygde områder allerede fysisk barriere.

Skogholt (Ringkollen) ved Ringvoll skole

Ringkollen med skogsvegetasjon og aktivitetsareal.

Frodig vegetasjon langs gangveg/barnehage

Stier gjennom området i sør
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5.3 Trafikkforhold
Fv 120 Moss – Elvestad og fv 151 Ringvoll – Vestby utgjør hovedforbindelse til Ringvoll, og er
samtidig en viktig tverrforbindelse mellom E18 og E6 i Østfold.
Fv 120 avgrenser Ringvoll senter mot nord og vest, og har i dagen tillatt fartsgrense på 60 km/t.
Dagens vegbredde er på ca 6,5 m og er noe smalere enn krav for stamveg S1, håndbok 017.
I regional transportplan er det angitt behov for standardheving av fv 120. Som en oppfølging til dette
arbeidet ble det i 2013 utarbeidet en vegutredning i regi av Statens vegvesen – region øst for både fv
120 og fv114/115.
Utredningen angir flere ulike tiltak for å bedre standarden på fv 120, men på strekningen Skjelfoss Elvestad foreslås det i hovedsak lagt opp til en breddeutvidelse tilsvarende vegtype H1 med vegbredde
8,5 m og fartsgrense på 60 km/t. Tidspunkt for oppgradering/utbedring er ikke fastlagt.

Håndbok V100, Statens vegvesen

Trafikkbelastning
Trafikkbelastning ved Ringvoll er i angitt vegutredning oppgitt til ca 3600 ÅDT i 2010, hvorav 11%
tunge kjøretøy. Tilsvarende er det i utarbeidet trafikkprognose for fv 120 antydet at
trafikkbelastningen på strekningen Skjellfoss-Elvestad vil øke til 6000 ÅDT i 2030 og 7000 ÅDT mot
2040. Forventet økning skyldes økt næringsutvikling ved Moss Øst og Våler samt generell vekst.

Trafikkprognose for fv120, kilde vegutredning fv120 og fv 114/115 Statens vegvesen

Veitrafikkstøy
Med nåværende og fremtidig trafikkbelastning vil arealer nærmest fv 120 være utsatt for veitrafikkstøy. Det
fremgår også av overordnet støysonekart langs riks- og fylkesveier utarbeidet av Statens vegevesen i
forbindelse med rullering av gjeldende kommuneplan for Hobøl.
Selv om støysonekartet er basert på en forenklet beregningsmodell (flatt terreng) gir den allikevel en
oversikt over hvilke deler av Ringvoll som vil være støyutsatt og hvor det må vurderes evt. tiltak.

Utsnitt overordnet støysonekart fra 2012, Statens vegvesen
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Støysonekart er basert på trafikkprognose for år 2025 og viser at rød sone (over 65 dBA (Lden)) i liten grad
berører eksisterende bebyggelse eller utbyggingsområder innenfor planområdet. Gul støysone (55-65
dBA(Lden)) ligger i hovedsak i tilknytning til ubebygde del av arealer ved Ringvoll senter. Eksisterende
bebyggelse ved Ringvoll senter bidrar også til avskjerming av bakenforliggende bebyggelse/områder.
Da støysonekartet er basert på at tilliggende areal er tilnærmet flatt mens terrenget på Ringvoll er stigende,
vil støyforholdene på Ringvoll være noe mer nyansert og grense for gul støysone antakelig ligge noe
nærmere fv 120.
Forslagsstiller mener at foreliggende overordnet støysonekart bør være tilstrekkelig for å synliggjøre
støysituasjonen på Ringvoll, men at det stilles krav til detaljert støyvurdering sett i forhold til T-1442 ved
søknad om rammetillatelse. Det vil uansett være område rundt Ringvoll senter hvor det er behov for evt.
avbøtende tiltak, og her vil krav til støytiltak være avhengig av lokalisering og bygningens funksjon
(forretning, kontor, bolig)
Avkjørsler/atkomst:
I tilknytning til Ringvoll senter er det i dag to kryss/avkjøringer fra fv 120, som både utgjør atkomst til
senteret og tilliggende boligområder. Ønsket fortetting/utvikling ved Ringvoll medfører ikke behov for nye
avkjørsler fra fv 120.
Kryss med Eventyrveien utgjør hovedatkomsten til senteret og boligområdene på Ringvoll, og høyere
trafikkbelastning enn søndre kryss som kun betjener 10 boliger i Hulderveien samt besøkende til Ringvoll
senteret fra vest/syd.

fv 120
fv 120

Kryss Fv120/Eventyrveien.

Krysset Fv120/Hulderveien

Begge kryssene er utformet som ukanaliserte T-kryss, og anses å ha tilfredsstillende standard sett i forhold
til trafikkmengde og type kjøretøy som de er forutsatt å betjene. Det er gode siktforhold i begge retninger og
i god trafikkavvikling-/flyt både ved av- og påkjøring.

Siktforhold mot vest og øst i kryss Fv120/Eventyrveien.
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Siktforhold mot vest og øst i kryss Fv120/Hulderveien

Problemer knyttet til trafikkavvikling kan evt. oppstå ved inn og utgjøring av semitrailere/vogntog fra
senterområdet, da de må benytte hele veibanen. Da det er ønskelig å begrense oppstilling og gjennomkjøring
av større kjøretøy i tilknytning til Ringvoll senter, anses dette ikke å være et vedvarende problem.
Søndre avkjøring til senteret har god kjørebredde både ift. busser og varetransport ved kjøremåte B. Det
anses ikke påkrevd å tilrettelegge for kanalisert T-kryss eller trafikkøy da siktforholdene er gode og
trafikkbelastning begrenset i begge kryssene. Når det gjelder kryss/avkjørsel ved fv 120/Eventyrveien bør en
derimot vurdere en mindre utvidelse, da deler av selve krysset i dag har mindre bredde enn tilliggende del av
Eventyrveien.

Gjennomkjøring av semitrailer – benytter hele veibredden ved utkjøring via Eventyrveien.

Hulderveien har funksjon som atkomstvei for betjening av 10 eneboliger beliggende vest for Ringkollen,
og er opparbeidet med kjørebredde 4,5 m uten fortau. Området er ferdig utbygd, og det er ikke aktuelt å
tilrettelegge for tilknytning av nye boliger/områder til denne veien.
Trollveien utgjør en smal kommunal blindvei med funksjon som kombinert atkomstvei/gangforbindelse
for tilliggende boligtomter, Ringvoll skole, barnehage og idrettsplassen. Opparbeidet kjørebredde varierer
fra 4,5-5,0 meter og det er kun fortau forbi Ringvoll skole. Trollveien er i gjeldende regulering avsatt som
offentlig trafikkareal med bredde 9,0 m.

Nedre del av Hulderveien - kommunal brakkliggende tomt.

Detaljregulering Ringkollen – Ringvoll, Hobøl kommune
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Trafikksikkerhet/gangforbindelser:
Langs fv 120 er det i dag ensidig gang-/sykkelvei i retning mot Skjelfoss og Moreppen, og sikrer trygg
gangforbindelse til Ringvoll for tilliggende boere og skoleelever langs fv 120.
I tilknytning til Ringvoll er det bygd gangforbindelser fra holdeplass for skolebusser ved senteret opp til
skolen, samt ensidig fortau langs Eventyrveien.
Da Trollveien i utgangspunktet var forutsatt som en mindre boliggate med begrenset trafikk, er det kun
anlagt fortau ved Ringvoll skole. Med foreldre- og ansattkjøring til barnehage og skole samt evt. utbygging
av flere boliger innerst i Trollveien, kan det være behov for etablering av fortau langs hele Trollveien.
Naturstier i tilknytning til tilliggende skogsområder og Ringkollen utgjør også viktige gangforbindelser/
skolevei for beboere rundt Skjelfoss, fv 120 og Hulderveien.

Tilliggende g/s-vei langs Fv 120

Gangforbindelse opp til skolen

Stier gjennom skogholt

Bussholdeplasser
Kollektivtilbud på Ringvoll er i dag regional bussforbindelse mellom Askim og Moss. Holdeplasser i hver
retning er lokalisert ved fv 120 - inn mot Ringvoll senter. Da et er ønskelig å tilrettelegge for mulig
utbedre dagens bussholdeplass ved fv 120 mht krav om universell utforming, har forslagsstiller etter
anmodning fra bl.a. Statens vegvesen utvidet planområdet til også å omfatte holdeplass inn mot senteret.
Dagens holdeplass for skolebusser er lokalisert vest for Ringvoll senter og oppleves som utrygg både av
skolen, foreldre, elever og Nettbuss, da området er trafikkert og det tidvis står oppstilt flere vogntog som
skaper redusert oversikt. En viktig oppgave i reguleringsarbeidet vil derfor vært å sikre trygge av- og
påstigningsforhold for skoleelever som benytter skolebuss.

Bussholdeplasser ved Fv 120

Bussholdeplass for skoleelever vest for senteret.

Universell utforming
På grunn av stedlige høydeforskjeller og bratt terreng mellom Ringvoll senter og Ringvoll skole
tilfredsstiller ikke dagens gangforbindelser opp til skolen overordnede krav hva gjelder universell
utforming/ stigningsforhold. Da høydeforskjellen er ca 15 m og tilliggende areal utgjør delvis bebygd/
bratt terreng, er det vanskelig å justere stigningsforholdene uten store inngrep i tilliggende omgivelser.
Trollveien har en slakere stigning, og fungerer som en alternativ gangforbindelse.
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5.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Som et ledd i planarbeidet er det foretatt en overordnet ROS-analyse som tar sikte på å belyse tema/
forhold innenfor planområdet eller i nærområdet som evt. kan medføre en samfunnsmessig, miljø eller
helsemessig risiko. Sjekklisten som er lagt til grunn anses å omfatte de fleste planrelevante forhold av
betydning for vurdering av fare for samfunnssikkerhet og beredskap.
På bakgrunn av utført analyse anses tiltak innenfor planområdet i begrenset grad å omfatte forhold som kan
medføre en samfunnsmessig eller helsemessig risiko. (Konf. utfylt sjekkliste - vedlegg 4). I vurderingen er
det vist til evt. tiltak som må iverksettes/ivaretas ved videreutvikling av lokalsenteret på Ringvoll i forhold
til bolig- og servicutbygging.
Støy fra vegtrafikk
Som angitt under trafikkforhold vil deler av planområdet beliggende inn mot fv 120 bli utsatt for
vegtrafikkstøy, og ligge innenfor gul støysone 65-55 døgnveid (Lden) dBA ihht. overordnet
støysonekart utarbeidet av Statens vegvesen.
Foreliggende støysonekart anses å være tilstrekkelig for synliggjøring av forholdene i området, og med krav
om støyfaglig vurdering/dokumentasjon ved søknad om rammetillatelse, vil forhold knyttet til veitrafikkstøy
bli ivaretatt ved fremtidig utvikling/utbygging ved Ringvoll senter jfr. T-1442. På bakgrunn av nåværende
beregninger og som generelt avbøtende tiltak, stilles det derimot krav om etablering av en høyere
jordvoll/støyskjerm mellom g/s-vei og senterområdet.
Krav til støytiltak for fremtidig bebyggelse i området ved Ringvoll senter vil uansett være avhengig av
plassering og funksjon (forretning, kontor, bolig), og da vil det være mer hensiktsmessig å knytte
støyvurdering opp mot et konkret prosjekt.
Selv om deler av området ved Ringvoll senter er støyutsatt vil en med plassering av bebyggelsen kunne sikre
at anbefalte grenseverdier for både leiligheter og uteoppholdsareal blir ivaretatt.
Luftforurensning
Kilde til evt. luftforurensning i området vil være fv 120. Da planområdet og bebyggelse på Ringvoll i
hovedsak ligger i åssiden over fv 120, anses nærhet til fv 120 i liten grad å medføre helsemessig risiko
knyttet luftforurensning. Åpent landskap mot nord bidrar ellers til god luftgjennomstrømning, og
skogsvegetasjon i vest og øst skaper også en naturlig buffersone.
Ved oppføring av boligbebyggelse inn mot Ringvoll senter og fv 120 vil en uansett måtte vurdere balansert
ventilasjon med luftinntak over tak og evt støv-/partikkelfilter.
Forurensning av grunn
Risiko for forurensning i grunn anses å være lav i tilknytning til planområdet. Det meste av dagens bebygde
og ubebygde arealer var før 1980 del av tilliggende sammenhengende skogsområde. Områder hvor det
allikevel kan være en viss sannsynlighet for forurensing i grunn må evt. være i tilknytning trafikkareal ved
Ringvoll senter samt oppfylling i nedre del av nedlagt hoppbakke og sideareal langs fv 120.
Siden fremtidige byggearbeider uansett vil utløse undersøkelsesplikt ved terrenginngrep, anses det ikke
påkrevd å foreta nærmere undersøkelser av forurensning av grunn i forbindelse med reguleringsarbeidet. For
masser som evt. overskrider SFT grenseverdier vil forurensningsforskriften kap. 2 gjelde, herunder
Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og anleggsarbeider.
Radon
Ved tilretteleggelse for boliger er det krav til vurdering av radonstråling. Som det fremgår av
aktsomhetskart fra NGU ligger Ringvoll i et område med moderat konsentrasjon av radon.
Grunnen i område består i hovedsak av bergrunn med tynt sjikt av løsmasser.

Kartutsnitt aktsomhetskart ift. radon ( NGU-database)
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Da tiltaksgrensen for stråling er satt ned til 100Bq/m3, bør det tas målinger i grunn og av tilkjørte masser før
utbygging mht. boliger. Ved boligbygging er det i dag påkrevd med tiltak (radonsperre under bebyggelsen),
og vil sikre en lav helsemessige risiko knyttet til radonstråling.
Høyspent
Stråling fra lav- og høyspentnett innenfor planområdet anses ikke å medføre en helsemessig risiko, da
bebyggelse uansett må ligge i en viss avstand fra luftstrekk og nedgravd kabel.

5.5 Lek og rekreasjon
I tilnytning til Ringvoll er det god tilgang til varierte lek- og rekreasjonsområder for barn og unge i
nærmiljøet. I tillegg til tilrettelagt områder for lek og opphold ved Ringvoll skole, omkranses Ringvoll
av natur- og skogsområder med mulighet for variert lek og aktiviteter både sommer som vinter.
Ved Ringvoll skole har en skoleplassen, lekeapparater og tilliggende idrettsplass som benyttes av barn
og unge det meste av dagen. Tilsvarende gjelder også tilliggende aktivitetspark i randsonen til
Ringkollen med hinderbane, akebakke, skogstier mv. På platået oppe ved skolen ligger også barnehage
som brukes mye av de minste i helgene.
Lek og oppholdsarealene ved Ringvoll ligger godt avskjermet fra trafikkerte veier og har god
tilgjengelighet fra tilliggende boligområder via gangforbindelser og stier.

Skoleplass og basketbane ved Ringvoll skole

Idrettsplass og aktivitetspark med hinderløype.

Akebakke og lekeapparater ved skolen

Spennende skogsområde med apparater og stier

Nordre del av Ringkollen har tidligere også blitt benyttet som hoppbakke, med anlegget ble nedlagt i
1997. Rester av anlegget står fortsatt i området, men oppgis at vil bli fjernet av Hobøl idrettslag. De
senere år har området vært benyttet til skilek, men det er nå opphørt og lysanlegget i anlegget er
fjernet.
Da det bratte unnarennet ender opp nede ved trafikk- og parkeringsareal ved Ringvoll senter og
fv 120, oppleves anlegget både av foreldre, skolen og kommunen som utrygt. Bruken har de senere år
vært svært begrenset, og har medført at anlegget og unnarennet gradvis gror igjen.
Med økende trafikk og besøkende ved Ringvoll senter og langs fv 120 ønsker ikke kommunen å ha
aktiviteter for barn og unge i dette området. For å unngå ulykker er det ønskelig at lek og opphold skal
konsentreres til områdene ved Ringvoll skole.
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Balløkke sydvest for Hyllibekken

Begynnende gjengroing - aug 2012

Kratt og tett vegetasjon på vestsiden av Hyllibekken

Kratt og løvskog tar gradvis over - aug 2014

5.6 Servicetilbud og infrastruktur i og rundt planområdet
Teknisk infrastruktur
Kommunale anlegg for vann og avløp ligger i tilknytning til tilliggende gater og gangforbindelser. Vannog avløpsavdelingen oppgir at eksisterende anlegg har tilstrekkelig kapasitet mht. fremtidig
utbygging/utvikling.
Innenfor planområdet ligger det nedgravd høy- og lavspentanlegg i tilliggende gater og gangvegforbindelser. Eksisterende anlegg vil i liten grad bli berørt av fremtidig utbygging.
Tilgjengelig kapasitet hva gjelder kraft er ikke avklart, men erfaringsmessig er det forhold som
kraftleverandør først kan vurdere ved konkrete henvendelser basert på kraftbehov ved utbygging. Ved
fremtidig utvikling/utbygging angis det generelt at det må påregnes utbygging av el-forsyning og evt. ny
nettstasjon.
Foreløpig foreligger det ikke infrastruktur for fjernvarme i nærområdet.
Servicetilbud:
I tilknytning til Ringvoll er det gangavstand til skole, barnehage og lokalsenter med handels-, service og
helsetilbud.
For et mer variert handels- og tjenestetilbudet er beboerne i området i dag avhengig av å reise til Vestby
(11,5 km), Moss/Mosseporten (17,6 km), Spydeberg (18,0 km), Ski (25,5 km) eller Askim (23,9 km) a
Kollektivtilbudet i området er i dag begrenset til regional bussforbindelse rute 473 Moss- Elvestad - Askim
med få avganger pr dag. I tillegg er det muligheter for å bestille henting av lokalbuss Flexx rute 29
Ringvoll – Tomter – Spydeberg.
Med regional bussrute er det overgangsmulighet til togforbindelse fra Spydeberg, Tomter og Moss.
Tilsvarende er det overgang til Timeekspress flere steder. Mange arbeidsreisende benytter seg trolig mest
av overgang til tog/timeekspress ved Son stasjon (11,5 km).
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6. MEDVIRKNING OG SAMORDNING
6.1 Organisering av planprosess
Detaljregulering for boligutvikling, Tunveien 12-18
Forslagsstiller:
Plankonsulent:
Planmyndighet:

Hobøl kommune
Enerhaugen Arkitektkontor AS v/ Rune Slaastad
Hobøl kommune

Forslagsstiller:
Plankonsulent:
Planmyndighet:

Hobøl kommune
Enerhaugen Arkitektkontor AS v/ Rune Slaastad
Hobøl kommune

17.04.2012

Vedtak om oppstart av reguleringsarbeid for Ringkollen i Hovedutvalg for plan og
utvikling, Arkivsak 12/563
19.04.2012
Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeidet med svarfrist 25.05.2012
Smaalenene Avis. Varslingsbrev sendt til naboer og høringsinstanser.
Juni
Gjennomgang av innkomne merknader med saksbehandler i kommunen – vurdere
utvidelse av planområdet i forhold til senterområdet på bakgrunn av innkomne
merknader fra Østfold fylkeskommune.
Aug-sept.2012 Utarbeidelse av utkast til detaljreguleringsplan hva gjelder avgresning, formål og nytt
buss-stopp ved Ringvoll senter.
Okt – Nov
Møter/gjennomgang av løsning for buss-stopp med representanter fra Statens
vegvesen, Nettbuss og Østfold Kollektivtrafikk.
2013
Møte med Ola Breivik grunneier Ringvoll senter.
2013
Møte med rektor ved Ringvoll skole gangforbindelse, skolebuss, bruk del av tidl.
hoppbakke.
23.05.2014
Varsel om utvidelse av planområdet – innhente forhåndsuttalelser fra høringsinstanser
og naboer.
23.08.2014
Samtale Kristian Haug vedr 76/6
27.08.2014
Gjennomgang av innkomne forhåndsuttalelser – vurdere utvidelse av planområdet i
forhold til innkomne uttalelser.
02.10.2014
15.10.2014
Mars 2015
09.04.2015
28.04 2015
18.05 2015

1. gangs beh. i Hovedutvalg for plan og utvikling mht. offentlig ettersyn.
Utleggelse offentlig ettersyn (15/10 – 30/11)
Gjennomgang innkomne merknader ved offentlig ettersyn, bearbeidelse
Avklaring/enighet i forhold til innsigelse fra Statens vegvesen
2. gangs beh. i Hovedutvalg for plan og utvikling.
Politisk behandling – endelig vedtak.

Planarbeidet er gjennomført i dialog med representanter for Ringvoll skole, Østfold kollektivtrafikk,
Nett-buss, Statens vegvesen, samt enkelte grunneiere innfor området. Innkomne merknader ved
kunngjøring og forhåndsvarsling anses i hovedsak ivaretatt i utarbeidet planforslag.
6.2 Kunngjøringsuttalelser
Kunngjøringen om igangsetting av reguleringsarbeid for Ringkollen – Ringvoll senter på Ringvoll ble
varslet i Øvre Smaalenene den 19.04.2012. med frist for innspill innen 25. mai 2012
Naboer og høringsinstanser fikk tilsendt varslingsbrev datert 19.04.2012, og varslingsdokumentene lå
samtidig ute på kommunens hjemmeside.
Innkomne kunngjøringsinnspill er referert og kommentert, og følger som eget vedlegg (5).
Liste over uttalelser
1 Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen 22.05.2012
2 Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren
25.05.2012
3 Fylkesmannen i Østfold
03.05.2012
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4
5
6
7
8

Statens vegvesen
Jernbaneverket
Grunneier Trollveien 6
Grunneier Hulderveien 11
Grunneier Elvestadveien 61

25.05.2012
10.05.2012
21.05.2012
25.05.2012
29.04.2012

Sammendrag av kunngjøringsuttalelsene – kommentar til uttalelsene
Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen (1) viser til at påtenkte formål i hovedsak er i samsvar
med kommuneplanens arealdel.
I det videre planarbeidet vises det til at det er viktig å vektlegge følgende problemstillinger:
Utvikling av Ringvoll som lokalsenter - utbygging skal begrenses til vedlikeholdsutbygging av bolig
og næring som er nødvendig for å opprettholde levende bygder og et akseptabelt servicenivå.
Formål og grad av utnytting – må være i samsvar med kommuneplanens arealdel. Vesentlige avvik
må begrunnes og vurderes i forhold til KU-forskriften. Det må stilles krav til høy arealutnyttelse
innenfor tettstedsbebyggelsen.
Handelsareal – det vises til at handel i lokalsentrene skal ha til formål å betjene det lokale markedet,
og at samlet kjøpesentra for detaljhandel ikke kan overstige 3000 m2BRA. I planbeskrivelsen må det
redegjøres for dagens handelsareal på Ringvoll.
Leke- og oppholdsareal – det vises til at del av tidl. hoppbakke som ønskes tilrettelagt for utbygging i
dag benyttes som akebakke. Det dokumenteres hvorvidt området benyttes til lek i dag, og hvordan evt.
omdisponerte areal skal gis en fullverdig erstatning. RPR for barn og unge må ivaretas i planen. Det
bør stilles krav til ferdigstillelse av lekeareal samtidig med tiltaket, og at kommunens minimumskrav
til lek- og oppholdsareal legges til grunn. Det vises til at kommunens barnerepresentant skal gis
anledning til å medvirke i planarbeidet, og at deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene.
Trafikkforhold - vektlegging på trafikksikkerhet, atkomst, parkering, gangforbindelse/skoleveg.
Kollektivtrafikk – betjening av området med kollektivtrafikk, vurdere å anlegge busslomme, avklare
forholdene med Østfold kollektivtrafikk
Andre tema/føringer som vil være viktig å ivareta, herunder;
Risiko- og sårbarhetsanalyse av forhold som har betydning for om området er egnet til
utbyggingsformål, Virkninger av klimaendringer
Støyvurdering det stilles krav til at forhold knyttet til støy må ivaretas i planarbeidet og
bestemmelsene. Det påpekes at det må foretas støyberegninger.
Lek og oppholdsareal, ivareta barn og unges interesser, avklare dagens bruk ift. lek, sikre gode og
trafikksikre lek og oppholdsareal
Estetikk og byggeskikk – bygningsutrykk og grad av utnytting bør tilpasses eksisterende bebyggelse
Friluftsinteresser/grønnstruktur, må kartlegges og ivaretas. Hensiktsmessig grønnstruktur innenfor
planområdet som knyttes opp mot overordet grønnstruktur. Bevaring av eksisterende vegetasjon.
Hensyn til natur- og landskapsverdier, bebyggelsen bør tilpasses landskapet og unngå uheldig
fjernvirkning.
Universell utforming, må legges til grunn for bebyggelse og uteområder, og tas inn i bestemmelsene
Grunnforhold må undersøkes og bebyggelse i rasfarlige områder må unngås.
Kommentar til uttalelsen:
Planforslaget anses å tilrettelegge for en utvikling som er en videreføring av gjeldende regulering og
som forholder seg til rammer og forutsetninger i fylkesplanen og kommuneplanen.
I kommuneplanens arealdel er det lagt opp til en begrenset utbygging (75 boliger) på Ringvoll i
perioden 2011-2022, og er i samsvar med føringer i fylkesplanen om vedlikeholdsutbygging.
Vedlikeholdsutbygging hva gjelder boliger og næring er derimot påkrevd for å styrke og opprettholde
Ringvoll som lokalsenter.
Avvik fra kommuneplanen arealdel fremgår av planbeskrivelsen, men anses å være mindre vesentlig,
og er mer å betrakte som en omdisponering av arealbruk innenfor gjeldende planer. Det legges opp til
høy grad av utnytting innenfor nye utbyggingsområder. Når det gjelder handelsformål er det angitt at
samlet areal på Ringvoll ikke skal overstige 3000m2BRA.
Berørt del av tidl. hoppanlegg anses ikke å utgjøre viktige areal for lek som medfører krav om
fullverdig erstatning. Skilekanlegg er også mulig i tilknytning til arealer inn mot skolen og i
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nærområdet rundt Ringvoll. Barn og unges interesser anses ivaretatt i planarbeidet og planforslaget.
De stilles krav om ferdigstillelse av areal for lek og opphold samtidig med tiltaket.
Planforslag sikrer ivaretakelse av forhold knyttet til trafikksikkerhet, atkomst, gangforbindelser, bussstopp for skolebuss, mv.
Forhold hva gjelder Risiko- og sårbarhet, støy, lek og oppholdsareal,
friluftsinteresser/grønnstruktur, hensyn til natur- og landskapsverdier, grunnforhold mv er redegjort for
i planforslaget og anses ivaretatt i planforslaget.
Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren (2) viser til at området ble befart 25.05.2012, og at
området har flere topografiske elementer som i utgangspunktet danner grunnlag for å gjennomføre en
arkeologisk registrering for å kunne påvise bosetningsspor fra steinalder.
På bakgrunn av at området hvor det er varslet oppstart av detaljregulering har skrint jordsmonn, har
fylkeskonservatoren vurdert at en ikke kan forvente vesentlige bosettingsspor fra eldre steinalder. Da
det heller ikke er kjent automatisk fredete kulturminner eller etterreformatiske kulturminner som har
behov for særlig vern i planområdet, har de konkludert med at det ikke stiller krav om arkeologisk
registrering i denne sak. Det anmodes derimot om at det tas inn en egen bestemmelse vedrørende evt.
funn i reguleringsplanens fellesbestemmelser.
Kommentar til uttalelsen:
Tekst vedr. evt funn er medtatt i reguleringsbestemmelsene.
Fylkesmannen i Østfold (3) viser til kommunen har vurdert at planarbeidet ikke medfører krav om
konsekvensutredning. Det anmodes om at kommunen gjør en ny vurdering på dette ut fra kriteriene i
forskrift om konsekvensutredninger §4, herunder om planen er i konflikt med RPR jr § 4. Det vise
særskilt til RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og RPR for areal- og
transportplanlegging.
Det vises til at nedre del av tidl. hoppbakke søkes tilrettelagt for boliger. Ved omdisponering av areal
som er i bruk til lek og opphold er det krav til fullverdig erstatning. Det vises til at bakken har og kan
benyttes til akebakke, og anbefaler at den opprettholdes i det nye forslaget.
Som innspill til planarbeidet vises det til krav om henvisning til overordnete planer og styringssignaler
samt utarbeidelse av en planbeskrivelse.
Det vises ellers til Lovens formålsparagrafer §1-1 og §3-1 om oppgaver og hensyn som skal ivaretas i
planleggingen. Følgende tema vurderes som særskilt viktige for planområdet: Barn og unge ift.
medvirkning og levekår; estetisk utforming; universell utforming; grønnstruktur; naturmangfold;
samfunnssikkerhet; støy; forurensning; klima og energi samt kartframstilling.
Kommentar til uttalelsen:
I planbeskrivelsen redegjort for vurderinger ut fra kriteriene i forskrift om konsekvensutredning §4.
Avvik fra kommuneplanen anses å være mindre vesentlig, er mer å betrakte som en omdisponering av
arealbruk innenfor gjeldende planer. Forhold knyttet til barn og unges interesser anses ivaretatt i
planforslag. Selv om Ringvoll har begrenset kollektivtilbud i dag, kan en vanskelig se at det skal
hindre en vedlikeholdsutbygging hva gjelder boliger og service som er påkrevd for å styrke og
opprettholde Ringvoll som tettsted og lokalsenter. Planforslaget tilrettelegger for en utvikling som er
en videreføring av gjeldende regulering og som forholder seg til rammer og forutsetninger i
fylkesplanen og kommuneplanen.
Forhold knyttet til barn og unge og unges interesser/medvirkning, estetisk utforming, universell
utforming, grønnstruktur, naturmangfold, støy, forurensning; klima og energi mv er redegjort for i
planbeskrivelsen..
Statens vegvesen (4) viser til at foreslåtte avgresning og planformål i hovedsak er i samsvar med
gjeldende kommuneplan og regulering for området. Det må redegjøres for evt. avvik fra
kommuneplanen.
I planen må det vises hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles samt redegjøres for hvordan
området kan betjenes med kollektivtrafikk. Universell utforming må vektlegges i planleggingen.
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Da deler av planområdet grenser mot fv 120, må det vurderes behov for støyfaglig utredning og evt.
tiltak tas med i plan og bestemmelser. Byggegrense på 30 meter langs fv 120 bør videreføres i den nye
planen.
I planarbeidet må det vurderes om eksisterende kryss til fv 120 har tilstrekkelig kapasitet, samt
kontrolleres at det er tilstrekkelig siktforhold. Sikttrekanter må tas med i planen.
Evt. behov for oppgardering av kryssene må evt. inngå som vilkår for gjennomføring av planen.
I reguleringsbestemmelsene bør det settes krav til antall sykkelparkeringsplasser.
Kommentar til uttalelsen:
Planforslag anses å ivareta gode løsninger for gående og syklende. Planområdet betjenes av lokale og
regionale bussforbindelser med buss-stopp ved fv 120/Ringvoll senter ved.
Universell utfordring vil bli lagt tilgrunn så langt det er mulig, men topografiske forhold er en
utfordring for gangvegforbindelse opp til skolen fra senteret.
I planarbeidet er forhold knyttet til trafikkstøy vurdert i forhold overordnete støyvurderinger i
kommuneplanen og støyvurderinger fra områder med tilsvarende trafikkbelastning. Krav til støyfaglig
vurdering knyttet til bebyggelse og uteoppholdsareal anses tilstrekkelig å gjennomføre ved senere
prosjektering/søknad om rammetillatelse. Avbøtende tiltak knyttet til etablering av høyere
jordvoll/støyskjerm mot fv 120 er ivaretatt i planen.
Gjeldende byggegrense på 30 meter fra fv 120 er videreført.
Eksisterende kryss med fv120 er vurdert å ha tilstrekkelig kapasitet og en utforming som ivaretar
fremtidig utvikling innenfor planområdet. Kjøremåte B vil måtte benyttes for større kjøretøy.
Frisiktsoner og inntegnet på plankartet og krav ift sikthindre medtatt i bestemmelsene.
Krav til sykkelparkering er medtatt i bestemmelsene.
Jernbaneverket (5) har ingen merknader til planarbeidet da det ikke berører deres intersser.
Grunneier Trollveien 6 (6) viser til at foreslått utvidelse av handelsområde på Ringvoll vil forringe
deres utsikt mot Ringstad Søndre, samt medføre økt trafikkstøy og forurensning som vil være negativt
for det rolige og friluftsvennlige strøket på Ringvoll. Oppføring av eneboliger i nedre del av
hoppbakke og utvidelsesareal for nytt handelsområdet vil derimot være positivt.
Utvidelse av handelsområde bør legges nord for Ringvollklinikken, og medfører at dagens av- og
påstigning kan beholdes vest for senteret. Det vises til at den fungerer godt og gir trygghet for elever
og foreldre.
Kommentar til uttalelsen:
Med detaljreguleringen ønsker kommunen å tilrettelegge for en styrking og fortetting av senterområdet
på Ringvoll mht. innpassing av nye lokaler for handel samt sentralt beliggende boliger. Med utvidelse
av planområdet til også å omfatte eksisterende senterstruktur på Ringvoll er formålet å sikre en
helhetlig utvikling av området. Sett i forhold til topografien på Ringvoll er senterområdet godt egnet
for oppføring av bebyggelse i inntil tre etasjer, hvor en evt. har nærings-/handelslokaler på gateplan og
boliger/leiligheter i de øvre etasjene. Bebyggelse med inntil tre etasjeplan er i samsvar med gjeldende
regulering og byggehøyder en allerede har i området. Ny bebyggelse vil i begrenset grad redusere sol
og dagslysforhold for bakenforliggende bebyggelse som ligger en del høyere i terrenget. Fortetting i
tilknytning til senterområde vil i begrenset grad medføre trafikkstøy for bakenforliggende bebyggelse,
da den nye bebyggelsen vil danne en naturlig avskjerming.
Når det gjelder eksisterende løsning for av- og påstiging oppgir både foreldre, buss-selskap og skolen
at den oppleves som utrygg for både elever og busselskapene. I planforslaget foreslås det derfor avsatt
et eget området hvor busser kun har tilgang.
Grunneier Hulderveien 11 (7) anmoder om nærmere redegjørelse av hva som skal bygges i nærheten
av toppen på Ringkollen.
Kommentar til uttalelsen:
Toppen av Ringkollen er et viktig nærrekreasjonsområde for skolen og beboere i området, og vil ikke
tilrettelegges for utbygging. Ringkollen foreslås opprettholdt som friområde og bevart som en
naturtomt. Tilretteleggelse for utbygging gjelder kun i nedre del av tidl. hoppbakke inn mot dagens
senterområde.
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Grunneier Elvestadveien 61 (8) er positiv til igangsatt regulering i forhold til å bevare Ringvoll som
tettsted. Det vises til at området syd for Ringvoll klinikken er konfliktfylt ift. tyngre kjøretøy og
busstopp for skoleelever. Ved utbygging av dette området må trafikksikkerhet ift. skoleveg og bussstopp vektlegges.
Kommentar til uttalelsen:
For å skape tryggere forhold hva gjelder skoleveg og atkomst til buss-stopp foreslås det etablert en ny
gangvegforbindelse utenom senterområdet ned til eget buss-stopp for skolebusser mellom Hulderveien
og fv120. Foreslått plassering er drøftet med både buss-selskap og skoleledelsen som alle er svært
positiv til at en kan få etablert et separert område for av- og påstigning. Kryssing av Hulderveien er
oversiktlig i dette området, og veien betjener kun et fåtall boliger.
6.2 Forhåndsuttalelse
På bakgrunn av utvidet planområdet for detaljregulering Ringkollen – Ringvoll senter, ble det vedtatt å
sende ut nytt varsel til høringsinstanser og naboer. Siden formålet med planarbeidet var varslet
tidligere ble frist for uttalelser satt til fredag 13. juni. 2014
Naboer og høringsinstanser fikk tilsendt varslingsbrev datert 23.05.2014, og varslingsdokumentene lå
samtidig ute på kommunens hjemmeside.
Innkomne forhåndsuttalelser er referert og kommentert, og følger som eget vedlegg (6).
Liste over uttalelser
1 Østfold fylkeskommune, sentraladministrasjonen
2 Fylkesmannen i Østfold
3 Statens vegvesen
4 Hobøl Idrettslag
5 Hobøl Senter AS

10.06.2014
06.06.2014
03.06.2014
12.05.2014
12.06.2014

Sammendrag av forhåndsuttalelsene – kommentar til uttalelsene
Østfold fylkeskommune, sentraladministrasjonen (1) viser til utsendt varsel og tidligere uttalelse av
22.05.2012. Mye av tidligere innspill i saken gjentas i tilbakemelding av 10.06.2014.
ØF er positiv til at det legges opp til en helhetlig vurdering av lokalsenteret, og påpeker at det er viktig
at utvikling skjer innenfor rammer gitt i bl.a. fylkesplanen, herunder at Ringvoll har status som
lokalsenter hvor vedlikeholdsutbygging skal begrenses til boliger og næring som anses nødvendig for
å opprettholde levende senter. Utvikling skal være gjenstand for en behovsvurdering.
Formål og grad av utnytting – ref. deres tidligere uttalelse i saken.
Handelsareal – hele handelsområdet på Ringvoll må anses som et handelsområdet, hvor ramme for
handel ikke kan overstige 3000 m2BRA.
Leke- og oppholdsareal – det må settes av tilstrekkelig areal for barn og unge og stilles krav til
ferdigstillelse samtidig med tiltaket. Det skal dokumenteres hvor vidt områder til lek omdisponeres og,
og om det kreves fullverdig erstatning. Det påpekes at kommunens barnerepresentant skal gis
anledning til å medvirke i planarbeidet, og at deres bidrag skal fremgå av plandokumentene.
Kollektivtrafikk – betjening av området med kollektivtrafikk. Det påpekes at planområdet bør utvides
til også å omfatte busslomme ved Fv120.
Kulturminner – det vises til at saken er forelagt fylkeskonservatoren og at de anmoder om at det tas
inn en egen bestemmelse vedr. kulturminner.
Universell utforming - må legges til grunn for bebyggelse og uteområder, og tas inn i bestemmelsene.
Anlegg for gående, syklende og kollektivtrafikk må gis universell utforming.
Støy – det påpekes at det må foretas støyberegninger som vedlegges plandokumentene.
Kommentar til uttalelsen:
Utarbeidet planforslag anses å tilrettelegge for en tettstedsutvikling i tråd med overordnete føringer,
herunder vedlikeholdsutbygging hva gjelder boliger og nærings som vil styrke og opprettholde
Ringvoll som lokalsenter. Det legges opp til høy utnyttelse innenfor avsatte utbyggingsområder, og
samlet areal for handel på Ringvoll er satt til 3000m2BRA.
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Ved boligutbygging stilles det krav til MUA samt nærlekeplass og kvartalslekeplass avhengig av
antall boliger. Krav om ferdigstillelse er angitt. Berørt del av tidl. hoppanlegg anses ikke å utgjøre
viktige areal for lek som medfører krav om fullverdig erstatning.
Kommunens barnerepresentant har bidratt i planarbeidet, og mener at forslaget ivaretar barn – og
unges interesser på en god måte.
I planarbeidet er det redegjort for kollektivtilbudet og planområdet er utvidet til også å omfatte
busslomme på østsiden av fv 120.
Bestemmelse vedr. kulturminner er medtatt.
Krav til universell utforming er medtatt, men ut fra topografiske forhold vil det være vanskelig å
tilfredsstille det for enkelte gangforbindelser,
Fylkesmannen i Østfold (2) viser til utsendt varsel og tidligere uttalelse av 03.05.2012.
Inkludering av eksisterende handelsområde i planområdet øker behovet for redegjøre for hva som
finnes av virksomhet og hva om ønskes tillatt. Det påpekes at innpassing av boliger i tilknytning til
senteret ved Fv 120 kan være utfordrende, og at det må foretas støyvurderinger og hvor avbøtende
tiltak hjemles i reguleringsplan og bestemmelser.
Det vises til foreslått utbyggingsformål i nedre del av tidligere hoppbakke, og anmodes om en
redegjørelse på hvordan barns hensyn er vurdert og ivaretatt i planen.
Kommentar til uttalelsen:
I plandokumentene er det redegjort for dagens virksomhet innefor handelsområdet på Ringvoll.
Selv om det ikke er foretatt støyvurderinger som et ledd i planarbeidet, mener kommunen at
foreliggende overordnete støyvurdering utarbeidet av Statens vegvesen gir tilstrekkelig grunnlag for å
kunne åpne for innpassing av boliger i tilknytning til Ringvoll senter. Jordvoll mellom g/s-veg og
handelsområdet foreslås utbedret slik at den blir høyere. Om påkrevd bør den også kunne kombineres
med et støygjerde. Angitte tiltak vil gi god effekt ift, trafikkstøy fra fv120.
Redegjørelse vedr. barns interesser og arealer for lek fremgår av planbeskrivelsen.
Statens vegvesen (3) viser til utsendt varsel og tidligere uttalelse av 25.05.2012. Mye av tidligere
innspill i saken gjentas i tilbakemelding av 10.06.2014.
Da området ønskes tilrettelagt for næring og boligformål, påpekes viktighet med gode løsninger for
gående og syklende. Området bør gjøres lett tilgjengelig med snarveier til målpunkter innenfor
området.
I planbeskrivelsen må det redegjøres for kollektivtransport, gangforbindelser og avstand til relevante
stoppesteder. Dersom busslomme ved fv120 ikke skal erstattes av kollektivholdeplass innenfor
planområdet, anmodes det om at busslommen innlemmes i planområdet.
Kollektivanlegg og anlegg for gående skal ha universell utforming, og avvik fra dette må belyses og
begrunnes i planbeskrivelsen.
Det påpekes at eksisterende kryss til Fv 120 må vurderes om har tilstrekkelig kapasitet, samt ivaretar
trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikanter. Frisiktsoner i kryss og avkjørsler skal
reguleres som hensynssoner, og være fri for sikthinder høyere enn 0,5 m
Der avkjørsler krysser g/s-veg skal friskt være 3 meter inn i avkjørsel, og stoppsikt langs g/s-veg hhv
20 eller 40 m ved fall under 3% og fallunder 5%. I kryss mellom g/s-veg bør frisikt være 10x10 m.
Sikttrekanter må tas med i planen.
Minimumskrav for sykkelparkering bør medtas for ulike formål, samt at det bør stilles krav til
kvaliteten slik som tak og låsing.
Det forutsettes at retningslinjer for støy (T1442/2012) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanleggig legges
til grunn for vurderingen av reguleringsplanen.
Kommentar til uttalelsen:
Planforslag med bestemmelser anses å ivareta gode løsninger for gående og syklende. Selv om det
ikke er regulert inn en gangforbindelse gjennom senterområdet er det krav om at det skal etableres en
gjennomgående gangforbindelse mellom Trollveien og Hulderveien.
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Det er redegjort for kollektivtilbudet i området. Busslomme på østsiden av fv 120 er medtatt i
planområdet, og det stilles krav til at den skal utformes som holdeplass type 4 i samsvar med håndbok
232, Tilgjengelighet for kollektivtrafikk på veg.
Når det gjelder kapasitet eksisterende kryss med fv120, trafikkavvikling, støyforhold og krav
sykkelparkering, mv, vises det til tidligere kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen.
Hobøl idrettslag (4) er positiv til planen, og har som følge av igangsatt planprosess avviklet
skilekanlegget i Ringkollen. Lysanlegget ble fjernet i 2012 og idrettslaget har i etterkant holdt anlegget
under oppsikt ift. vedlikehold, rydding og sikkerhetsvurdering. Det vises til at anlegget ble nedlagt
som hoppbakke i 1997, og da tatt i bruk som skilekanlegg.
Idrettslaget viser til at dagens vedlikehold/drift vil opphøre når de ikke lengre har ansvaret for
anlegget.
Kommentar til uttalelsen:
Da idrettslaget ikke lenger drifter anlegget, vil hele området raskt gro igjen med kratt og løvskog.
Idrettslaget oppgir at de vil fjerne gjenværende del av stillas.
Hobøl Senter AS (5) viser til at de eier eiendom 92/24 og 76/39 opp mot B/T1, og ønsker vurdert om
de kan reguleres til boligformål.
Kommentar til uttalelsen:
Eiendommene utgjør ubebygde naturtomter i dag og ligger i et bratt skrånende terreng inn mot dagens
næringsbebyggelse. Eiendommene er i dag avsatt som del av regulert næringsområde S2, men anses
vanskelig å utbygge da tomtene ikke har egen atkomst ellet kan utvikles som en del av tilliggende
næringstomt ned mot fv 120.
Øvre del av eiendommene vil kunne innlemmes som en del av B/T1, men er vanskelig å utnytte seom
selvstendige tomter. Resterende del av eiendommene ligger i bratt terreng, hvor eksisterende
skogsvegetasjon anses som viktig å bevare som en del av grønn buffersone mot fv 120 i vest.

6.4 Høringsuttalelser – offentlig ettersyn
Forslag til detaljregulering for Ringkollen – Ringvoll senter ble behandlet av Hovedutvalg for plan og
utvikling den 02.10.14. I møtet ble det enstemmig vedtatt å legge planen ut til høring og offentlig
ettersyn. Høringsperiode er 15/10 - 30/11-2014. Naboer og høringsinstanser har fått tilsendt
utarbeidete plandokumenter, samt at dokumentene har vært utlagt på kommunens hjemmeside.
Innkomne høringsuttalelser ved offentlig ettersyn vil bli referert og kommentert, og følger som eget
vedlegg (7).
Liste over uttalelser
1 Østfold fylkeskommune, sentraladministrasjonen
2 Fylkesmannen i Østfold
3 Statens vegvesen
4 Trollveien 6, eiendom 92/37
5 Hobøl Idrettslag

02.12.2014
28.11.2014
26.11.2014
23.10.2014
01.12.2014

Sammendrag av høringsuttalelser – kommentar til uttalelsene
Østfold fylkeskommune, sentraladministrasjonen (1) synes planforslaget er grundig og godt
gjennomarbeidet med gode intensjoner, men at plantype og planutforming skaper visse uklarheter som
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det bemerkes at detaljeringsnivå på planforslaget på enkelte
områder ikke anses som tilstrekkelig for å sikre overordnete føringer, og mer er på linje med en
områderegulering. Det vises bl.a. til at det i §4.7.8 om krav til bilfri gjennom senterområdet, uten at
det er vist på planen. Det anbefales om at det arbeides videre med de delene av planen der
detaljeringsgraden ikke anses å tilsvare anbefalt detaljeringsnivå for detaljreguleringsplaner.
Alternativt bør det vurderes å endre plantype til områderegulering med krav om detaljregulering
enkelte områder.
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Ringvoll som lokalsenter: Det vises til at Ringvoll ihht. fylkesplanen status som «lokalsenter», hvor
utbygging skal begrenses til vedlikeholdsutbygging. Det bemerkes at planen anses å ligge innenfor
rammene fylkesplanen definerer som vedlikeholdsutbygging.
Utomhusarealer og lekeplasser: Det vises til at lekeplasser bør angis på plankart ved
detaljreguleringsplaner, herunder for å sikre god lokalisering og hvem som er ansvarlig for utbygging
(felles eller offentlig). Det vises til at krav til opparbeidelse av nærlekeplass oppleves som noe uklar,
og i hvilken grad eksisterende boliger og evt. nye eneboliger skal medregnes.
Det angis at bestemmelsene bør suppleres med krav til maks avstand fra boligen til ulike lekeplasser.
Sett i forhold til tidligere bruk av unnarennet som akebakke, anses omdisponering av tidl. del av
hoppbakke å omfatte krav om fullverdig erstatning. Det påpekes at det innenfor planen anses å være
tilstrekkelig areal til å løse dette.
Slik planen fremstår mener de det oppleves som uklart hvordan behovet for lekeplasser skal løses og
det anbefales at det avklares i det videre arbeid med planen.
Andre forhold:
- Kombinert bebyggelse medfører visse utfordringer, herunder å oppnå trygge og attraktive
utearealer for barn og unge. Det må vektlegges ved videre planlegging og utbygging.
- Dersom det bygges ut med 3000 m2 handel på Ringvoll kan det ikke etableres ytterligere
handelsvirksomheter i tilgrensede og nærliggende områder.
- Det forutsettes at kollektivholdeplass K2 er dimensjonert for 15m busser.
- Kulturminneinteressene i planen anses ivaretatt.
- I forhold til parkering bør det tas med at en viss andel av plassene skal ha el-tilgang.
Fylkeskommunen vil ikke motsette seg egengodkjenning av planen, men anbefaler sterkt at det
arbeides videre med detaljeringen av planen. Alternativt bør det vurderes å endre plantypen til
områderegulering med krav til detaljregulering for enkelte av områdene.
Kommentar til uttalelsen:
Forslagstiller er uenig i at detaljeringsgrad knyttet til planforslaget ikke er tilstrekkelig som
virkemiddel/beslutningsgrunnlag og at plantype alternativt bør endres til områderegulering. For
nærmere begrunnelse knyttet til nevnte forhold vises det til kommentarer til Fylkesmannens uttalelse.
Forslagsstiller er ikke uenig i at lekeplasser bør angis på plankartet der det anses som påkrev for å
sikre at det ivaretas eller dersom det foreligger konkrete prosjekter for utbygging av områder. Det er
derimot ikke tilfellet når det gjelder fremtidig utbygging på Ringvoll. Områder avsatt til fremtidig
utbygging/fortetting har tilstrekkelig størrelse til at areal for lekeplasser kan sikres på en god måte.
Som det påpekes åpnes det kun for vedlikeholdsutbygging på Ringvoll, og medfører at utbygging av
avsatte områder vil skje over flere år. Fellesareal og lekeplasser vil da være naturlig å innpasse når en
påbegynner prosjektering for utbygging av enkeltområdene, og ivaretakelse av påkrevd krav hva
gjelder lokalisering, størrelser, avstand fra boliger mv vil da håndteres ved byggesaksbehandling.
Tilhørende detaljerte bestemmelser anses å gi tilstrekkelig virkemiddel for å sikre at krav til
lekeplasser mv. ivaretas på en god måte. Bestemmelsen er supplert med maks avstand fra boligene til
ulike typer lekeplasser
Krav til lekeplasser gjelder i utgangspunktet for nye boliger innenfor avsatte områder for fortetting/
nybygging, samtidig må det brukes et visst skjønn i forhold til størrelsen på areal som må opparbeides
i forhold til utbyggingstakt og totalt antall boliger (nye og eksisterende) i området. Ansvar for
opparbeidelse og ferdigstillelse er knyttet opp mot rekkefølgebestemmelser §3.6.3, og vil gjelde i
forhold til utbyggere og eiere av områdene.
I forhold til omdisponering av tidl. del av hoppbakke er kommunen uenig i at det utløser krav til
fullverdig erstatning. Nevnte forhold anses godt belyst og begrunnet i planbeskrivelsen, og det vises
ellers til kommentar til uttalelse fra Fylkesmannen.
Som det fremgår av planbeskrivelsen anses lekeplasser og areal for varierte aktiviteter og opphold
godt ivaretatt på Ringvoll i forhold til eksisterende boligområder. I tilknytning til Ringvoll skole,
idrettsplassen og tilliggende skogsområde (Ringkollen) er det ytterligere arealer som kan tas i bruk
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dersom det skulle være behov/ønskelig. Krav til etablering av lekeplasser vil gjelde ved utbygging av
nye områder.
Forslagsstiller er innforstått med at det ikke kan tillates etablert mer enn 3000 m2 knyttet til
handelsvirksomhet samlet for tettstedet på Ringvoll.
Det bekreftes at kollektivholdeplass K2 er dimensjonert for 15m busser.
Krav om min 20% p-plasser med el-uttak ved etablering av fellesanlegg for parkering er tatt inn i
bestemmelsene.

Fylkesmannen i Østfold (2) synes planforslaget er godt gjennomarbeidet, men mener det er en svakhet
at den er for overordnet på en del punkter hvor avklaring utsettes til byggesak. Detaljnivået på
planforslaget anses på enkelte områder å være mer på linje med områderegulering. I tilknytning til
BK1 (som er et område på 16 daa) vises det bl.a. til at det burde vært regulert inn interne veier og
felles lekeareal, for å skape forutsigbarhet i forhold til fremtidig utbygging. Det påpekes også at støy
fra fylkesvei burde vært avklart i detaljreguleringen, slik at en har bedre kunnskapsgrunnlag i forhold
til forebygging av støyplager og vurdering av ulike typer støyskjerming.
I bestemmelsene er det ikke sikret at støyvoll mot fv120 kan gjøres høyere.
Det påpekes at bestemmelsene i§3.4 er selvmotsigende, og de bør suppleres/justeres med at det stilles
krav om at alle boenheter skal ha en stille side og at minimum ett soverom i hver boenhet skal ha et
støynivå utenfor vindus på Lden 55 db eller lavere.
I forhold til krav om nærlekeplass i § 4.1.6 vises det til at det bør stilles krav til opparbeidelse før
første boenhet kan tas i bruk, og at arealer for lek bør vises på kartet for å sikre de nødvendige
kvaliteter.
Det vises til tidligere innspill om at nedre del av den tidligere hoppbakke burde opprettholdes som
friområde av hensyn til barn og unge. Det etterspørres en redegjørelse på om det kunne være mulig
med enkle tiltak å gjøre akebakken mer sikker. Fylkesmannen mener uansett at foreslått
omdisponering berører lekeareal og som derfor bør kreves erstattet. Det vises til at erstatning også kan
være å øke kvaliteten på eksisterende lekeareal. Det anbefales at det stilles vilkår om at før den nedre
del av bakken kan utbygges, kreves det tilrettelagt for lek et annet sted, f.eks i friområdet rundt skolen.
Det vises til at rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er erstattet av
statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014), og at
planbeskrivelsen bør oppdateres i forhold til dette før vedtak.
Det er positivt at forretningsareal i området er begrenset til 3000 m2
Kommentar til uttalelsen:
Utarbeidet planforslag kunne muligens hatt et noe høyere detaljeringsnivå for enkelte områder, men
samtidig er bestemmelsene detaljerte og sikrer at en ved byggesaksbehandling kan kreve en helhetlig
vurdering og detaljering av de ulike utbyggingsområdene (§4.1.12 og 4.1.13). Bestemmelsene gir en
rekke konkrete krav og føringer som må legges til grunn ved utforming og utbygging av de enkelte
områdene.
Økt detaljering av f.eks. område BK1, hva gjelder veier og arealer for lek, forutsetter valg/fastlegging
av boligtyper (enebolig, rekkehus, firemannsbolig, mv) og oppdeling i mindre utbyggingsfelt.
Siden utbygging på Ringvoll vil skje over flere år og det pr dags dato ikke foreligger konkrete
planer/prosjekter for utbygging av områdene, mener forslagsstiller at det vil være uhensiktsmessig
med økt detaljering og oppdeling av områdene. Krav til utvikling av områdene er isteden fastlagt
gjennom detaljerte bestemmelser.
Formålet med reguleringsforslaget er å sikre utbyggingsklare tomteareal samtidig som utbyggingsform
holdes mer åpent. Dersom en ser samlet på plankart og bestemmelser anses de å ivareta overordnete
føringer og ønsket utvikling på Ringvoll i forhold til vedlikeholdsutbygging. Ved fremtidig
utbygging/oppdeling av de nye områdene vil kommunen uansett stille krav til en helhetlig
utvikling/arealdisponering, arealeffektiv utforming, trygge og god lokalisering av lek- og
oppholdsareal, mv.
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Forslagsstiller er uenig i at det er påkrevd å foreta nye støyvurdering på dette nivået, da de uansett vil
være overordnende. Foreliggende overordnete støyvurdering langs fv120 anses å gi tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for å åpne for innpassing av boliger i tilknytning til Ringvoll senter. Ved
utbygging er det krav til nye støyvurderinger, og vil sikre at påkrevd støyavskjerming blir ivaretatt.
I §5.2 er det allerede tatt med at det kan etableres en jordvoll/støyskjerm langs fv120 med høyde 3,03,5 m. Anmodning om endring av bestemmelsene i § 3.4 er ivaretatt.
Krav til opparbeidelse og ferdigstillelse av felles uteoppholdsareal for lek er allerede ivaretatt i § 3.6.3.
Av bestemmelsene fremgår det at krav til opparbeidelse av nærlekeplass gjelder for inntil gjelder i
utgangspunktet allerede ved søknad om ferdigstillelse for første bolig.
Da det ikke er ønskelig å tilrettelegge for at barn og unge skal oppholde seg i område ned mot fv120
og Ringvoll senter, har forslagsstiller ikke sett behovet for å vurdere sikringstiltak av nedre del av
Ringkollen.
Når det gjelder forhold knyttet til evt. erstatning ved omdisponering av friområdet, anses det allerede
ivaretatt. Som det fremgår av planbeskrivelsen er det i tilknytning til friområde og arealer ved
Ringvoll skole allerede anlagt og opparbeidet store areal for lek og opphold for varierte aktiviteter.
Arealene oppgraderes og fornyes med utstyr etter behov. Med foreliggende planforslag vil det i tillegg
være krav til etablering av nye områder for lek og opphold i tilknytning til de nye utbyggingsområdene.
Statens vegvesen (3) viser oversendt materiale ved offentlig ettersyn, og har bl.a. innsigelse til planen i
forhold til §4.1.2 hva gjelder tillatt utnyttelse utenfor regulerte byggegrenser.
Det vises til at gjeldende byggegrenser på 30 m langs fv120 er videreført i planen, og at hensikten med
byggegrenser å ivareta nåværende og fremtidige behov langs offentlige veier. Innenfor planområdet er
det spesielt viktig at byggegrensene langs fv120 overholdes og respekteres.
3.6.3 ulike konstruksjoner og opplag fritt kan etableres utenfor regulerte byggegrenser.
§4.1.2 Frittstående boder, garasjer, installasjoner/anlegg, overbygd sykkelparkering, avfallsanlegg,
mv. kan tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser. Avstand til nabo-/formålsgrense for
overbygde anlegg skal minimum være 2,0 meter fra nabo-/ formålsgrense. Biloppstillingsplasser på
terreng kan plasseres utenfor byggegrensene.
Det varsles at innsigelse trekkes dersom angitt bestemmelse tas ut av planen.
Atkomst fra fv120: Det vises til at planområdet har direkte avkjørsel fra fv 120 ved Hulderveien og
Eventyrveien, som begge er utformet som ukanaliserte T.kryss. Det vises til at det i planbeskrivelsen
er antydet behov for mindre utvidelser av krysset fv120/Eventyrveien. Dersom det er påkrevd med
utvidelse av krysset, mener SV at det bør knyttes opp mot rekkefølgebestemmelser og at utvidelse må
være ferdigstilt tiltak kan gjennomføres innenfor avsatte utbyggingsområder.
Universell utforming av bussholdeplass. Det vises til at tidligere innspill om å inkluderer
bussholdesplass på østsiden av fv120 er ivaretatt. For å sikre etablering av en universelt utformet
bussholdeplass langs fv 120 anmodes det om at det knyttes rekkefølgekrav til opparbeidelsen.
Interne atkomst- og parkeringsforhold: Ved utbygging innenfor B/F/K 1-3 vises det til viktigheten av
å sikre gode og oversiktlige atkomst- og parkeringsløsninger, slik at de ikke kommer i konflikt med
fotgjengere og syklende. Tilsvarende når det gjelder ramper til parkeringskjeller og parkeringsplasser
på bakkeplan. Det bør også unngås unødvendig rygging og manøvrering inne i parkeringsområdet,
samt at sikt og stigningsforhold ved atkomst til garasjeanlegg må vektlegges.
Frisiktsoner på gang- og sykkelveier
Det vises til at frisiktsoner for kryss på g-/s-veg langs fv120 er regulert tegnet inn som hensynssone på
plankartet. Det bør også vurderes i tilknytning til interne g/s-veier i planområdet, og da spesielt lang
skoleveier.
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Statens vegvesen synes ellers det er svært positivt at planen stiller krav til fortau langs Trollveien, flere
bilfrie forbindelser gjennom området, og at krav til sykkelparkering er ivaretatt i bestemmelsene.
Kommentar til uttalelsen:
Vi erkjenner at bestemmelsene i §4.1.2 ble for generelle. Tillatt utnyttelse utenfor regulerte
byggegrenser var i hovedsak ment for tilliggende utbyggingsområder og i mindre grad gjeldende for
byggegrense mot fv120. Det er derimot ønskelig å åpne for videreføring av dagens bruk, herunder pområde på bakkeplan inn mot eksisterende jordvoll. Dagens bruk av dette området vil ikke begrense
evt. fremtidige behov for utvidelse langs fv120.
Tidl. bestemmelser er supplert slik at de ikke omfatter byggegrense mot fv120. I tillegg er det tatt inn
en ny bestemmelse § 4.7.9 som omfatter bruk av arealer innenfor byggegrense mot fv 120.
Rekkefølgekrav knyttet til evt. utvidelse av krysset fv120/Eventyrveien er tatt inn som ny bestemmelse
(§ 3.6.4) Tilsvarende er krav til opparbeidelse av universelt utforming av bussholdeplass langs fv120
tatt inn som et rekkefølgekrav under bestemmelse § 3.6.4
På plankartet er det regulert inn frisiktsone som hensynsone for avkjørsler/kryss mot
gangforbindelse/fortau langs Trollveien skolen.
Eiere av Trollveien 6/eiendom 92/37 (4) viser til at del av eiendom som grenser inn mot 92/38 på
planen er markert grønn. Det påpekes at dette ikke er et grøntareal, men en del av deres eiendom som
er regulert til bolig. Det vises til at deres hage i dag benyttes som snarvei mellom Trollveien og
Ringvoll senter, men at dette ikke er ønskelig å opprettholde. Det bes om at plankartet rettes opp.
Kommentar til uttalelsen:
Avsatt grøntareal i planen er i samsvar med gjeldende regulering for Ringvoll, konf side 11. Arealer
mellom Ringkollen og Trollveien er medtatt som følge av innpassing av fortau langs Trollveien og
påkrevd utvidelse av planområdet. Siden angitt område anses som ferdig utbygd, og det ikke er
fremmet ønske eller behov for endring av disse, har en ved utarbeidelse av reguleringsplanen lagt til
grunn en videreføring av dagens regulering hva gjelder arealbruksformål, formålsgrenser og grad av
utnytting.
Dersom en sammenstiller dagens eiendomsgrenser med formålsgrenser i gjeldende regulering, ser vi at
angitt snarvei/grøntareal ikke er ivaretatt ved fradeling av 92/37. Dersom grøntareal/snarvei skal sikres
som offentlig areal, må arealet fradeles fra 92/37. Da fremkommelighet ned til tilliggende gangvei
uansett er begrenset og det ellers er tilfredsstillende med gangforbindelser mellom senteret og
tilliggende boligområder, bør merknad fra grunneier imøtekommes. Parsell som berører 92/37 foreslås
endret til bebyggelse og anlegg for bolig.

Hobøl idrettslag (5) henviser til side 4 i planbeskrivelsen hvor det fremgår at kommunen av ulike
årsaker har konkludert med at det ikke bør gis fullverdig erstatning for del av friområde som tidligere
ble benyttet som del av Ringkollen hoppanlegg.
Det vises til at idrettslaget tidligere har fremforhandler en avtale som forutsetter full erstatning, og at
de ikke kan akseptere at ikke det gis full økonomisk kompensasjon som avtalt. De finner dette svært
beklagelig, og ønsker en avklaring med kommunen.
Kommentar til uttalelsen:
Merknad fra Hobøl idrettslag er basert på misforståelse. Forhold knyttet til full erstatning eller ikke
gjelder i forhold til arealer avsatt til friområde og krav fremsatt i rikspolitiske retningslinjer vedr full
erstatning for arealer som er i bruk eller egnet til lek og opphold.
Som det fremgår av planbeskrivelsen er det konkludert med at omdisponering av deler av Ringkollen
ikke bør medføre at kommunen må erstatte disse arealene med annet friområde som kan benyttes til
lek og opphold.
Reguleringsplanen hverken berører eller omtaler avtaleforhold som er inngått mellom Hobøl
kommune og Hobøl idrettslag.

Detaljregulering Ringkollen – Ringvoll, Hobøl kommune

Planbeskrivelse – side 34 av 46

7. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE
Utarbeidet detaljregulering for Ringkollen – Ringvoll senter tilrettelegger for fortetting/utvikling mht.
boliger, handels- og servicetilbud innenfor og i randsonen til dagens tettstedsstruktur, samtidig som en
sikrer ivaretakelse av viktig grønnstruktur/friområder, lek og oppholdsareal, trygge gangforbindelser,
eksisterende bomiljøer og omgivelser.
Med unntak av nedre del av tidl. hoppbakke (friområde), omfatter avsatte utbyggingsområder i
planforslaget arealer som i gjeldende regulering og kommuneplan (2011-2022) er avsatt til
eksisterende og fremtidige utbyggingsområder. Angitt del av tidl. hoppbakke inn mot Ringvoll senter
er medtatt som del av utbyggingsområde, da anlegget er nedlagt og videreføring av aktivitet for barn
og unge i dette området anses som utrygt pga. nærhet til trafikkareal ved senteret og Fv 120. Del av
friområdet som berøres omfatter oppfylt voll/gressbakke samt nedre del av unnarennet som i dag
bærer preg av gjengroing pga. begrenset bruk de senere år. Varierte aktivitetsområder for barn og unge
anses allerede godt ivaretatt rundt Ringvoll skole, og skilek er det god mulighet for å utøve i
tilliggende skogsområder rundt Ringvoll.
Selv utarbeidet planforslaget avviker noe fra kommuneplannes arealdel for 2011 – 2022 hva gjelder
arealbruksformål og avgrensing av utbyggingsområde i nordre og søndre del av planområdet, anses
avvikene å være mindre vesentlige og ha begrensete samfunnsmessige konsekvenser. I kommuneplanen er de ubebygde områder i søndre del av planområdet avsatt til fremtidig byggeområde for
offentlig formål og del av område for boliger B8. Da kommune ikke ser behov for vesentlig
utvidelse/utbygging av offentlig formål på Ringvoll, er det enighet om at avsatte arealer isteden bør
åpnes for boligutbygging.
Konsentrasjon av ny bebyggelse og høyere utnyttelse i tilknytning til eksisterende tettstedsstrukturer
og sosial og teknisk infrastruktur anses å være i samsvar med regionale og nasjonale føringer for
bærekraftig tettstedsutvikling.
Foreslått fortetting rundt Ringvoll senter og utvidelse av byggesonen mot sør vil langt på veg dekke
tomte- og boligbehovet på Ringvoll frem til 2022 (ca 75 boliger). Utvikling/utbygging av større deler
av B8 (avsatt til fremtidig område for boliger) vil da kunne utsettes til etter 2022, og vil da trolig
dekke behovet for fremtidig utbyggingstomter ut over 2050.
Ved tilretteleggelse for både leiligheter og småhusbebyggelse vil Ringvoll i større grad kunne dekke
boligbehovet til barnefamilier, enslige og seniorer. Vekst i antall barnefamilier anses viktig for
opprettholdelse/styrking av dagens tjenestetilbud hva gjelder skole, barnehage og kulturaktiviteter.
Selv om planforslaget åpner for utvidelse av handelsområdet og nye områder for boligutvikling, vil
Ringvoll fortsatt ha status som lokalsenter. Årlig utbygging av boliger og servicenæring på Ringvoll
vil uansett være begrenset og bære preg av vedlikeholdsutbygging.
Foreslåtte byggehøyder og grad av utnytting (%BYA= 40-50%) ved Ringvoll senter og søndre del av
planområdet vil i begrenset grad å være konfliktfylt eller sjenerende for tilstøtende miljøer hva gjelder
sol og dagslys, da områdene ligger lavere i terrenget eller er avskjermet av tilliggende grønnstruktur.
Selv om deler av området ved Ringvoll senter har støybelastning over anbefalte grenseverdier, vil
støytiltak langs Fv 120 samt ny bebyggelse kunne sikre avskjermede forhold for boligene og
uteoppholdsareal. For deler av fasader som evt. vil ha støynivå over 55dBA, vil bruk av støystoppvinduer og støyisolerende fasademateriale bidra til at innvendig støynivå ivaretas. Tilfredsstillende
bokvaliteter vil også bli ivaretatt ved at det stilles krav til at alle leiligheter skal ha en stille side.
I forbindelse med planprosessen har alternative plassering av ny holdeplass for skolebusser vært drøftet med
Nettbuss og Østfold Kollektivtransport. Det er enighet om at foreslått plassering vest for dagens innkjøring
til Hulderveien vil sikre trygge og oversiktlig oppstillingsareal for av- og påstigning for skoleelever. Selv om
stedlige forhold medfører at gangforbindelse opp til Ringvoll skole ikke vil ivareta krav til universell
utforming, er det ikke ønskelig å tilrettelegge for av- og påstigning nærmere Ringvoll skole.
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Eksisterende kryss med fv 120, Trollveien og Hulderveien vil ha funksjon som hovedatkomst til
avsatte utbyggingsområder, og dagens standard/utforming anses å ivareta forventet utvikling/
belastning frem mot 2022. Selv om utbygging av områdene vil skje over flere år, stilles det allikevel
krav om etablering av fortau langs Trollveien før igangsetting av utbygging sør for idrettsplassen. Selv
om trafikkøkningen vil være moderat, vil forlengelse av dagens fortau sikre trygg gangforbindelser til
tilliggende bomiljøer, Ringvoll skole, idrettsplassen/aktivitetsområde, mv.
Med utarbeidet planforslaget vil ønsket utvikling hva gjelder boliger og servicetilbud på Ringvoll
kunne ivaretas, samtidig som eksisterende kvaliteter knyttet til tettstedet, bomiljø, grønnstruktur i
byggesonen, sosial infrastruktur, mv. blir bevart/styrket.
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8. PLANFORSLAG - DETALJREGULERING
Planforslag er utarbeidet som en detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser, og omfatter
Ringkollen, tilliggende boligbebyggelse langs Hulderveien, Ringvoll senter, Trollveien med tilliggende
boligbebyggelse, Ringvoll skole, barnehage og idrettsplass samt skogsområde/avsatt fremtidig
utbyggingsområder sør for idrettsplassen.
Med unntak av søndre del av planområdet er planavgrensning i hovedsak fastlagt i forhold til
eiendomsgrenser og formålsgrenser i vedtatt reguleringsplan fra 1989. Tillatt utnyttelse og utvikling
innenfor planområdene fremgår av tilhørende detaljerte reguleringsbestemmelser.
Reguleringskart i målestokk 1:1000 og reguleringsbestemmelser følger som egne vedlegg.
Reguleringsplan (nedfotografert)
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Reguleringsformål
I reguleringsplan for Ringkollen – Ringvoll senter mv er det avsatt følgende arealformål ihht. pbl. §12-5
Bebyggelse og anlegg, PBL §12-5, nr 1
Boligbebyggelse – frittliggende, BF1-BF4
Boligbebyggelse - konsentrert, BK1
Barnehage, O1
Undervisning (skole – idrett), O2
Annen bebyggelse og anlegg, T1
Kombinert formål for:
Bolig og tjenesteyting, B/T 1
Bolig/forretning/kontor, B/F/K 1-3
Samferdselsanlegg (pbl. §12-5, nr. 2)
Kjørevei, annen vei grunn, fortau,
Gang-/sykkelvei
, GS1
Gangveg/gangareal, GV1 - GV2
Kollektivholdeplass K1 - K2

(4,1 daa, 2,7 daa, 2,7 daa, 0,3 daa og 3,1 daa)
(16,0 daa )
( 2,3 daa)
(11,7 daa)
( 0,4 daa)

( 5,7 daa)
( 6,0 daa, 4,3 daa og 4,2 daa)

(9,1 daa)
(0,86 daa)
(2,1 daa og 0,33 daa)
(0,16 daa og 0,73 daa)

Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3)
Grønnstruktur, G1 - G2
Friområde,

( 2,2 daa og 0,4 daa)
(27,6 daa)

Planområdet utgjør et samlet areal på:

107,0 daa

Gjeldende planer som blir berørt av planforslaget:
- Del av reguleringsplan for Ringvoll, 7.8.1989
Generelle bestemmelser.
Miljø, støy og luftforurensning
Ved utbygging skal det legges til grunn helhetlig miljø- og ressurstenkning og lokal overvannshåndtering ved fordrøyning.
Ubebygde arealer skal gis en tiltalende behandling, hvor eksisterende terreng og vegetasjon i størst
mulig grad bevares. Tilsvarende skal vegskjæringer og fyllinger tilsås/beplantes eller behandles på en
tilfredsstillende måte.
Da områder inn mot Fv 120 overstiger anbefalte grensenivåer for støy, er det stilt krav til støyfaglig
dokumentasjon av støynivå og evt. støybegrensede tiltak ved søknad om tiltak innenfor område B/F/K
1-3. Det skal dokumenteres at anbefalte grensenivå i T-1442/2012 og NS 8175 blir tilfredsstilt. Ved
utbygging skal det sikres at alle boenheter har en stille side, at minimum ett soverom pr leil. har
støynivå utenfor vindu på Lden=55 dB eller lavere, tilgang til avskjermede utomhusareal med
tilfredsstiller samt at innendørs forhold tilfredsstiller krav i teknisk forskrift / NS 8175 klasse C.
Universell utforming
Ved utforming av bebyggelse, oppholdsareal, mv. skal prinsipper om universell utforming legges til
grunn. Gangforbindelser i utbyggingsområder skal i utgangspunktet ikke overstiger 1:20. Der det av
stedlige forhold ikke er gjennomførbart tillates mindre partier med stigning på 1:12.
Ved etablering av fellesanlegg skal minst 5 % av p-plassene utformes for bevegelseshemmede, og være lett
tilgjengelig ift. hovedinngang/heis.
Kulturminner
Selv om det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, er det etter
anmodning fra fylkeskonservatoren tatt inn bestemmelse om at anleggsarbeider skal stoppes og
fylkeskonservatoren varsles dersom det avdekkes automatisk fredete kulturminner.
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Rekkefølgekrav
For å sikre ivaretakelse og ferdigstillelse av viktige funksjoner i nærmiljøet og boområdene er det stilt
følgende rekkefølgekrav:
- Før det gis igangsettingstillatelse for felt BK1 og B/T1 skal fortau langs Trollveien være
opparbeidet og ferdigstilt.
- Før det gis igangsettingstillatelse for felt BK1 skal det sikres en midlertidig gangforbindelse/
natursti som alternativ skolevei i retning Skjelfoss.
- Før det gis igangsettingstillatelse for utbygging innenfor felt B/F/K 1-3, skal
kollektivholdeplass K1 og K2 opparbeides ihht. krav om universell utforming.
- Før det gis igangsettingstillatelse for utbygging av felt B/F/K 1-3, som berører dagens
kjøremønster knyttet til Ringvoll senter, skal behov for utvidelse av kryss fv120/Eventyrveien
vurderes nærmere og evt. påkrevd utvidelse gjennomføres.
- Før det gis brukstillatelse for nye boliger ved feltutbygging og leilighetsbygg skal
påkrevd del av felles lek og uteoppholdsareal være ferdigstilt med utstyr og terrengopparbeidelse ihht. godkjent utomhusplan. Dersom bygninger eller anlegg tas i
bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår.

Bebyggelse og anlegg
Plassering
Ny bebyggelse, påbygg og evt garasjeanlegg under terreng skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Med
unntak av byggegrense mot fv 120 kan mindre frittstående boder, garasjer, installasjoner/anlegg, overbygd
sykkelparkering, avfallsanlegg, mv. tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser. Angitte anlegg skal
allikevel minimum ligge 2,0 meter fra nabo-/formålsgrense.
Arealer innenfor regulert byggegrense mot fv 120 tillates benyttet til parkering tilsvarende dagens
situasjon.

Grad av utnytting og høyder
For områder avsatt til bebyggelse og anlegg varierer grad av utnytting fra BYA = 40-50%, og anses og
være i samsvar gjeldende regulering og overordnete føringer om krav til økt utnytting i tettstedsområder.
I tillegg reguleres grad av utnytting i forhold til maksimale gesims-/byggehøyder, tomteareal minste
uteoppholdsareal pr boenhet (MUA).
Ved beregning av grad av utnytting er det angitt at anlegg under terreng med overliggende
uteoppholdsareal ikke skal medregnes. Parkeringsplasser på terreng skal medregnes med 18m2 pr. plass.
Påfølgende oversikt angir grad av utnytting og tillatte byggehøyder for de ulike delområdene.

Boligbebyggelse – frittliggende, BF1-BF4
Boligbebyggelse - konsentrert, BK1
(Garasjer)

Grad av utnytting
BYA = 40%
BYA = 45%

Barnehage, O1
Undervisning (skole – idrett), O2
Annen bebyggelse og anlegg, T1

BYA = 40%
BYA = 45%

Bolig og tjenesteyting, B/T 1

BYA = 45%

Maks. gesims-/mønehøyde
6,0 og 9,0 meter
6,0 og 9,0 meter
3,0 og 5,0 meter
6,5 og 8,0 meter
7,5 og 11,0 meter

Fastlegges ved evt. byggesak
6,0 og 9,0 meter

Maksimal gesims- og mønehøyde er angitt at skal måles i forhold til gjennomsnittlig planert terreng
Når det gjelder kombinert område for bolig/forretning/kontor, B/F/K 1-3 ved Ringvoll senter er grad
av utnytting BYA = 50% av tomtearealet. Maksimalt samlet bruksareal for dagligvare og handel
innenfor området er satt til 3000 m2BRA, hvorav 2000 m2BRA i tilknytning til B/F/K 1-2 og 1000
m2BRA for B/F/K 3.
Maksimal grunnflate for del av bebyggelse over gate-/inngangsplan skal ikke overstige 600 m2BRA.
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Maksimal gesims- og mønehøyde for bebyggelse med saltak skal ikke overstige hhv. kote 62,0 og
kote 65,0, mens øvre gesimshøyde for bebyggelse med flatt tak/pulltak er kote 63,0.
Takoppbygg for tekniske installasjoner og trapp/heis tillates oppført inntil 3, 0 meter over regulert
gesimshøyde. Takoppbygg skal derimot ikke overstige 10% av bygningens brutto grunnflate.

Arealbruk og utforming av bebyggelse og anlegg
Ved oppføring av bebyggelse, garasjer, boder og anlegg innenfor avsatte utbyggingsområder skal de
gis et arkitektonisk formspråk hvor volum, materialbruk og farger avstemmes slik at bebyggelsen
danner et harmonisk hele og ivaretar hensyn til tilliggende bygningsmiljøer og omgivelser. Det er krav
til at bebyggelse og anlegg plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødige terrenginngrep
unngås. Evt. installasjoner over tak skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske
uttrykk.
* Frittliggende eneboliger, BF1-BF2:
Medtatte områder er i hovedsak ferdige utbygd, og tillattes oppført med bebyggelse i 1 etasje + loft og
evt. underetasje der terrengforholdene ligger til rette for det. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel
22 - 40 grader. Garasje/bod kan bygges sammen med bolighuset eller oppføres som frittliggende
bygning i 1 etg, med maks grunnflate på 50 m2.
* Konsentrert småhusbebyggelse, BK1:
Innenfor området tillates oppført rekkehusbebyggelse, tomannsboliger, firemannsboliger og
frittliggende eneboliger i 2 etasje og evt. underetasje der terrengforholdene ligger til rette for det.
Garasje/sportsbod tillates i én etasje med samlet bebygde areal på 36 m2 pr boenhet
Tomteareal pr boenhet skal minimum være 600 m2 for eneboliger, 400 m2 for tomannsboliger og 300
m2 for rekkehus og firemannsboliger.
* Barnehage / undervisning (skole - idrett), O1 – O2:
I områdene tillates oppført bebyggelse og anlegg mht. barnehage, skole og idrettsanlegg. Bebyggelse
tillates med inntil 2 etasjer over terreng. Utforming og bruk skal godkjennes av kommunen.
* Teleanlegg T1
Innenfor området er det i dag et eksisterende anlegg som ikke er spesielt tiltalende. Tillates for evt
oppføring av ny bebyggelse skal godkjennes av kommunen.
* Bolig/tjenesteyting, B/T 1
I området tillates oppført konsentrert bebyggelse for boliger og privat/offentlig tjenesteyting.
Ved utbygging til boliger kan det bygges samme type bebyggelse som angitt for felt BK1.
* Bolig/forretning/kontor, B/F/K 1-3
Ny bebyggelse tillates oppført med inntil 3 etasjer samt underjordisk anlegg for boder og p-anlegg.
Bebyggelsen kan oppføres for kombinerte formål eller som leilighetsbygg, og skal deles opp i flere
frittstående bygg. Takflater kan utformes som saltak eller flatt tak/pulttak. Inntrukket del av takplan
kan utformes som takterrasse.
Avstand mellom tilliggende bebyggelse skal minimum være 8,0 m, og danne gjennomgående
siktlinjer. Bebyggelsen kan sammenkobles med underjordisk garasjeanlegg og evt. næringsdel i 1. etg.
Alle boenheter skal ha tilgang til private uteoppholdsareal, herunder takterrasse,
balkong/terrasse eller på terreng.

Ubebygde areal – lek og oppholdsareal
Ubebygde areal og felles lek og oppholdsareal skal gis en parkmessig opparbeidelse og beplantning.
Anlegg for avfallshåndtering skal plasseres slik at de blir til minst mulig sjenanse, og avskjermes med
beplantning. Det skal vurderes bruk av lukket anlegg ved feltutbygging/leiligheter.
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Minste uteoppholdsareal pr boenhet (MUA) er 50 m2 for småhusbebyggelse og 35 m2 for leilighetsbebyggelse. 20 m2 pr boenhet kan inngå som del av påkrevd lek og oppholdsareal. Areal brattere enn
1:3 og overbygd del av terrasser/balkonger og takterrasser skal ikke medregnes i MUA.
I boligområder med inntil 20 boenheter er det krav til etablering av en nærlekeplass på min. 200 m2.
For områder med 20-50 boenheter skal det etableres en kvartalslekeplass på min. 700 m2. Arealet kan
deles opp i deler á minimum 500 m2, dersom terreng eller andre forhold gjør dette nødvendig.
Felles lek og uteoppholdsareal skal gis en sentral og avskjermet beliggenhet, trafikksikker atkomst, ha
sol på minst 50 % av arealet kl 15.00 ved jevndøgn og opparbeides på en kvalitetsmessig god måte
med egnet lekeutstyr og sittemøbler for voksne. Tilgjengelighet og brukbarhet for alle skal vektlegges
ved utforming, opparbeidelse og valg av materialer og utstyr.
Maksimal avstand fra boliger til nærlekeplass skal ikke overstige 100 m og 200 m for kvartalslekeplasser.

Utomhusplan
Ved innsendelse av søknad om rammetillatelse for utbygging av område BK1, B/F/K 1-3, B/T 1 og
O1-2 skal det utarbeides en detaljert utomhusplan for hele eller deler av områdene, som skal vise
bebyggelsens plassering, møneretning og målsatt høyde ved inngang, intern kjørevei og
gangforbindelse med høydeangivelse,
avkjørsel til enkelttomter samt oppstillingsplass/garasjer, eksisterende og prosjektert terreng,
terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde, anlegg for privat eller felles
avfallshåndtering, utforming, opparbeidelse og utrustning av felles lekeareal samt plassering av evt.
tekniske installasjoner.
Før søknad om rammetillatelse tas opp til behandling kan kommunen kreve utarbeidet illustrasjoner,
høydeoppriss/terrengsnitt, perspektiver, modell, mv for hele eller deler av utbyggingsområdet og evt.
tilliggende områder som kan berøres av tiltaket.

Avkjørsler - parkering
Avkjørsler er vist på plankartet med piler, og endelig plassering med frisiktsoner skal fastlegges ved
søknad om rammetillatelse. Avkjørsler skal utformes med bredde på 5,0 meter. Utforming av sikt- og
stigningsforhold skal følge håndbok N100 – Veg og gateutforming. Interne kjøreveier skal
dimensjoneres for renovasjonsbiler og ha tilfredsstillende snumulighet.
Parkering skal etableres på egen tomt, eller i tilknytning til fellesanlegg på det enkelte område. Minst 1
p-plass per boenhet skal være i garasje/p-anlegg. Felles parkeringsområder skal avskjermes med
beplantning.
I tilknytning til B/F/K 1-3 skal parkeringsdekning i hovedsak løses i garasjeanlegg under bebyggelsen
og utomhusanlegg. Ved etablering av fellesanlegg skal minimum 20% av plassene ha el-tilgang.
Følgende parkeringsnorm er lagt til grunn for bilparkering og sykkelparkering:
Enebolig og konsentrert småhusbebyggelse:

minst

Leiligheter med BRA > 60 m2 i felles p-anlegg/-område :
Leiligheter med BRA < 60 m2 i felles p-anlegg/-område:
Krav til parkering for forretning, kontor, skole og barnehage
skal fastlegges av kommunen i hver enkelt sak.
Sykkelparkering:
Småhusbebyggelse
Leilighetsbebyggelse
Kontor
Handel

2,0 p-plasser pr bolig
1,0 plass pr. utleiedel.
1,5 p-plasser pr leil
1,0 p-plasser pr leil

min. 4 stk pr boenhet
min. 3 stk pr boenhet > 60 m2 og 2 stk < 60 m2
min. 2 stk pr 5 ansatte.
min. 2 stk pr 100 m2BRA
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Fellesanlegg for sykkelparkering skal utformes med låsbart stativ og 30% av plassene skal ha
takoverbygg.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei, annen veggrunn, fortau (offentlig)
Kryss med fv 120 er medtatt for å regulere utforming i samsvar med dagens og fremtidig behov, sikre
ivaretakelse av siktforhold, mv. I gjeldende regulering er kryssene utformet som kanalisert T-kryss
med trafikkøy i sekundærveg. Regulert utforming har ikke blitt bygd, og dagens kryssløsning uten
trafikkøy ønskes videreført. Planforslaget tilrettelegger for en mindre utvidelse av dagens kryss
Fv120/Eventyrveien.
Før det gis igangsettelsestillatelse til tiltak som berører fv 120 er det krav til at byggeplaner,
detaljprosjektering og planer for gjennomføring skal forelegges Statens vegvesen for godkjennelse.
På plankartet er det regulert inn frisiktsoner som ivaretar krav til vegtype H1 og kryssende gang-/
sykkelveg, (H1, <12000 ÅDT, 60 km/t, stoppsikt (Ls) 70 m og (L) 10 m). Innenfor frisiktsonene
tillates ikke sikthindrende vegetasjon, gjerder eller andre innretninger med høyde over 0,5 m.
I tilknytning til annen veggrunn langs fv 120 åpnes det for etablering av en jord-/støyvoll med høyde
3,0 -3,5 meter evt. kombinert med støygjerde som avbøtende tiltak mot trafikkstøy.
Tilliggende del av Eventurveien og Trollveien er en videreføring av gjeldende regulering, og er
medtatt i forhold til kryss med fv 120 samt sikre innpassing av fortau langs Trollveien. Fortau langs
Trollveien skal ha asfaltert bredde på min. 2,0 m, og anlegges med nedsenket kantstein ved avkjørsler.
Gangforbindelser/gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg (GS1)langs fv 120 er i samsvar med gjeldende regulering. Nye gangforbindelser
med tilknytning til Ringvoll skole (GV1) og idrettsplass (GV2) skal anlegges med asfaltert bredde på
min. 2,5 m og skulder på 0,25 m på hver side. Der hvor naturgitte forhold tilsier brattere stigningsforhold enn 1:15 skal det vurderes innpasset sideareal med hvilemulighet.
Ved utvikling/utbygging av senterområdet er det stilt krav til etablering av en gjennomgående bilfri
forbindelse for gående og syklende mellom Trollveien og Hulderveien.
Tilsvarende er det krav til etablering av en gjennomgående gangforbindelse mot Skjelfoss ved
utbygging av felt BK1.

Kollektivholdeplass, K1-K2
Etter anmodning fra Statens vegvesen m.fl. er det i planforslaget medtatt å tilrettelegge for utbedring
av eksisterende bussholdeplass ved fv 120 i østgående retning. Ved utbedring stilles det krav til at
kollektivholdeplass K1 skal utformes som holdeplass type 4 i samsvar med håndbok 232,
Tilgjengelighet for kollektivtrafikk på veg.

Illustrasjon for holdeplass type 4, Kilde håndbok 232,
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Avsatt areal til busslomme er dimensjonert for oppstilling av en buss, herunder samlet lengde på 70 m
og kjørebredde på 3,0 m. Påstigningsplattform foreslås kombinert med g/s-veg som må utvides til 3,0
meters bredde ved holdeplassen. Leskur kan plasseres i bakkant av g/s-veg.
For å sikre bedr forhold for av- og påstigning for skoleelever som bringes med skolebusser til Ringvoll
foreslås det avsatt et eget område K2 til holdeplass/oppstillingsareal mellom Hulderveien og fv 120.
Kollektivholdeplass K2 foreslås utformet som kantsteinstopp med plass til oppstilling av to
skolebusser, med felles påstigningsplattform beliggende mellom oppstillingsfeltene. Det foreslås
tilrettelagt med separat inn og utkjøring.
Holdeplassene er forutsatt universelt utformet, hvor trinnfri overgang mellom buss og gangareal skal
tilstrebes.
Grønnstruktur
Friområde
Arealer i tilknytning til ubebygde del av Ringkollen og bratt skrånende randsone inn mot boligbebyggelse i vest foreslås avsatt til friområde. Avsatt areal til friområde er utvidet i forhold til det som
ligger inne i gjeldende regulering/overordnet plan, herunder med randsone i vest. Ringkollen og
tilliggende randsone mot vest er viktig å bevare som grønnstruktur/nærrekreasjonsområde i
byggesonen samt som buffersone mot fv 120.
Avsatte areal skal sikres bevart som naturtomt, hvor vegetasjon og bunnvegetasjon søkes opprettholdt.
Evt. hogst og fjerning av vegetasjon skal godkjennes av kommunen.
Samtidig som området skal bevares som naturtomt, åpnes det for etablering av lekeplasser, turstier og
aktivitetsområder med tilhørende mindre byggverk, lekeapparat og lignende etter godkjenning av
Hovedutvalg for plan og utvikling. Ved etablering av nye turstier og aktivitetsområder skal de søkes
innpasset naturlig i terrenget, samtidig som prinsipper om universell utforming søkes ivaretatt.
Grønnstruktur, G1-G2
Område G1 og G2 er avsatt for å sikre grønne buffersoner mellom utbyggingsområder samt sikre
tilgjengelighet til tilliggende rekreasjons- og boligområder. Arealene kan gis en parkmessig
opparbeidelse, samtidig som stedegen trevegetasjon skal søkes bevart. Gangforbindelser/stier tillates
etablert innenfor områdene.

9. KONSEKVENSER AV FORSLAGET
Overordnede planer og retningslinjer
Foreslått utvikling med økt utnyttelse og fortetting i og rundt eksisterende byggesoner anses å være i
samsvar med overordnete føringer og strategier for bærekraftig tettestedsutvikling. Selv om det
foreslås tilrettelagt for utvidelse av handelsområdet og nye områder for boligutvikling, vil Ringvoll
fortsatt ha status som lokalsenter hvor utbygging av boliger og service/næring vil bære preg av
vedlikeholdsutbygging.
Planforslaget bidrar til at det mulig å oppføre nye boliger på Ringvoll ihht. gjeldende boligprogram for
2011 – 2022. Med økt fortetting rundt Ringvoll senter og en mindre utvidelse av byggesonen mot sør,
vil en langt på veg dekke tomtebehovet for boliger på Ringvoll frem til 2022. Utbygging av boliger
innenfor B8 vil da i større grad kunne utsettes til etter 2022, og dekke behovet frem mot 2050.
Planforslaget avviker noe fra kommuneplan arealdel 2011 – 2022 hva gjelder arealbruksformål og
avgrensing av utbyggingsområde, men avvikene anses å være mindre vesentlige og ha begrensete
konsekvenser.
Foreslått utvidelse av utbyggingsområde ved Ringvoll senter medfører i begrenset grad inngrep i
tilliggende friområde/grønnstruktur knyttet til Ringkollen. Utvidelse av byggeområde inn mot senteret
erstattes med at arealer i randsone mot fv 120 og tilliggende boligbebyggelse i øst reguleres til
friområde.
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Syd for idrettsplassen på Ringvoll foreslås tilliggende ubebygde arealer avsatt til utbyggingsområde
for boliger og kombinert formål bolig/tjenesteyting. Foreslått arealbruksformål avviker fra
kommuneplanen, men anses å ha begrensete konsekvenser. I kommuneplanen er området avsatt til
fremtidig byggeområde for offentlig formål og del av område for boliger B8. Da det ikke er behov for
utvidelse/ utbygging av offentlig formål på Ringvoll, er det enighet om at en isteden bør åpne for
boligutbygging i dette området. Konsentrasjon av fremtidige utbyggingsområder for boliger inn mot
eksisterende tettstedsstrukturer, vil begrense behov for investeringer i infrastruktur samt bidra til
kortere avstand mellom boliger og tjenestetilbudet på Ringvoll. Fremtidige behov knyttet til evt.
utvidelse av skole/barnehage/idrett på Ringvoll anses å kunne ivaretas innenfor eksisterende områder
og evt. felt B/T1.
Planforslaget og foreslått arealbruksendring medfører ingen konsekvenser/utvidelse for arealregnskap
avsatt til byggeområder for Hobøl kommune. Foreslått arealbruksendring og høyere utnyttelse
innenfor avsatte arealer medfører isteden at kommunen ved rullering av kommuneplanens arealdel kan
vurdere redusering av avsatt utbyggingsareal knyttet til B8.
Natur- og ressursgrunnlaget
Planforslaget medfører ingen vesentlige natur- og ressursmessige konsekvenser, da foreslåtte områder
for bolig- og senterutvikling på Ringvoll ligger i randsonen eller i tilknytning til eksisterende
utbyggingsområder.
Dyrka mark eller viktig skogsområder blir ikke berørt. Berørte naturtomter i sør er allerede avsatt til
fremtidige utbyggingsområder, og består av blandingsskog med varierende bonitet. Hogstmoden skog
vil bli tatt ut før utbygging av avsatte områder.
Landskap/fjernvirkning
Planforslaget og foreslått utvidelse av utbyggingsområde rundt Ringvoll senter og sør for Ringvoll
skole/idrettsplass, anses i begrenset grad å ha konsekvenser i forhold til fjernvirkning eller det
overordnete landskapet.
Skogsvegetasjon i tilknytning til Ringkollen og LNF-områder som omkranser Ringvoll i vest, syd og
øst, danner en naturlig buffer/avgrensning av tettsted mot omkringliggende miljøer og det overordnete
landskapet. Mot nord og nordvest ligger eksisterende bebyggelse allerede eksponert mot det åpne
landskapsrommet, og økt fortetting/utbygging i dette området vil i liten grad endre eller forverre
opplevelsen av tettstedsområdet i forhold til omgivelsene.
Verneinteresser
Planforslaget medfører ingen konsekvenser ift. registrerte verneinteresser hva gjelder kulturminer,
kulturmiljø eller naturtyper. I forhold til evt. funn av automatisk fredete kulturminner, er det i
bestemmelsene medtatt krav om at alle arbeider stoppes og funn varsles til fylkeskonservatoren.
Miljøfaglige forhold
Planforslaget og fremtidig utbygging innenfor avsatte utbyggingsområder vil i begrenset grad medføre
konsekvenser for sol og skyggeforhold for tilliggende eiendommer. Opprettholdelse av grønnstruktur i
tilknytning til Ringkollen og som randsonevegetasjon mot Fv120 og boligbebyggelse i vest, vil bidra
til å sikre opprettholdelse av naturmiljø og biologisk mangfold innenfor byggesonen på Ringvoll.
Tiltak innenfor planområdet vil ikke ha konsekvenser i forhold til Naturmangfoldloven og det
biologiske mangfold.
Trafikkforhold
Selv om planforslaget og fremtidig utbygging på Ringvoll sikt vil gi en viss økning i
trafikkbelastningen på fv 120 og lokalvegnettet, anses den ikke å medføre vesentlige konsekvenser for
trafikkavvikling/trafikkflyt i tilknytning til kryss med fv120 og atkomstveiene på Ringvoll.
Trafikkprognoser for fv 120 frem mot 2030 og 2040 (Statens vegvesen) angir derimot en dobling av
dagens trafikkbelastning (til 7000 ÅDT), og vil ha større betydning for trafikkavvikling og
kryssløsninger.
Dagens kryss med fv 120 har gode siktforhold i begge retninger, og i planforslaget er det ikke lagt opp
til vesentlig utvidelse eller endring av dagens kryssutforming. Dagens standard hva gjelder kryss og
lokalveier på Ringvoll bidrar til redusert hastighet, og er ønskelig å opprettholde for å bevare et trygt
og trafikksikkert bomiljø.
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Fortetting og utbygging i tilknytning til Ringvoll senter vil fremtvinge en reduksjon av utflytende
trafikkareal, begrense muligheter for gjennomkjøring, mv.
For å bedre trafikksikkerheten for skolelever og gående foreslås det avsatt et eget område/buss-stopp
for av- og påstigning av skoleelever inn mot Hulderveien, nye gangforbindelse fra skolen til
bussholdeplass samt forlengelse av fortau langs Trollveien frem til nye utbyggingsområder i sør.
Foreslåtte utbyggingsområder ligger sentralt med gangavstand til skole, barnehage, kollektiv- og
servicetilbud. Økt utvikling på Ringvoll og Våler vil på sikt kunne bidra til utvidelse av dagens
kollektivtilbud. Økt satsing på kollektivtransport med flere bussavganger vil trolig også bidra til at
flere velger å reise kollektivt i forhold til arbeidsreiser.
Sosial infrastruktur
Planforslaget tilrettelegger for mulig vedlikeholdsutbygging hva gjelder boliger og servicetilbud på
Ringvoll. Mer variert boligsammensetning bidrar til at Ringvoll vil være attraktiv som bosted for både
barnefamilier og seniorer.
Vekst i antall barnefamilier er viktig for å styrke/opprettholde dagens tjenestetilbud hva gjelder skole,
barnehage, idrett- og kulturaktiviteter.
Styrking av lokalsenteret og utvidet tjenestetilbud vil på sikt kunne gi økt næringsgrunnlag, skape flere
lokale arbeidsplasser og sosiale møteplasser.
Risiko- og sårbarhet
- Dybde til begrunn antas å være begrenset da det er en del fjell i dagen, og løsmassekart fra NGU
viser at område i hovedsak består av fjellgrunn. Fare for kvikkleierskred anses som liten.
- Siden arealer innenfor planområdet tidligere var del av tilliggende skogsområde, er risiko for
forurenset grunn lav.
- Undersøkelser og tiltak knyttet til radon anses tilstrekkelig å ivareta ved prosjektering/utbygging av
områdene.
- For områder beliggende tett inn mot Fv 120 vil grensenivå for støy ligge over anbefalte grenseverdier
for boliger, men støynivå vil avta gradvis pga. avstand fra vei og avskjerming av eksisterende/ny
bebyggelse ved Ringvoll senter.
På bakgrunn av foreliggende overordnede støysonekart for Ringvoll anses det tilstrekkelig å foreta
vurdering av evt. påkrevd støyskjerming av bebyggelse og uteoppholdsareal når det foreligger et
konkret prosjekt. Vil uansett gjelde utvikling i tilknytning til Ringvoll senter.
Ved søknad om rammetillatelse er det i bestemmelsene stilt krav til støyfaglig utredning for å sikre at
kravene til innendørs og utendørs støynivå i ikke overskrides. Dersom anbefalte grenseverdier
overskrides for del av bebyggelsen/området, vil en uansett kunne sikre at alle leiligheter får en stille
side, og at støynivå utenfor sove-/ oppholdsrom ikke overstiger 55 dB.
Uteoppholdsareal forutsettes lagt mot øst/syd eller avskjermet av eksisterende/ny bebyggelse og vil da
med stor sannsynlighet få tilfredsstillende støynivå,
- Økende nedbørsmengder anses ikke å medføre noen vesentlig risiko. Overflatevann vil bli håndtert
lokalt med fordrøyning i grunn.
Ved ivaretakelse av nevnte forhold anses fremtidig utbygging ikke å berøre forhold som har vesentlige
konsekvenser knyttet til risiko- og sårbarhet.
Teknisk infrastruktur
Fremtidig utvikling/utbygging innenfor planområdet forutsettes tilknyttet eksisterende ledningsnett, da
det oppgis å ha tilstrekkelig kapasitet. Høyspent og lavspent innenfor området er forutsatt at kan bli
liggende uberørt. Behov for oppsetting av en ny trafo/nettstasjon må først avklares ved utbygging.
Estetikk og byggeskikk
Planforslaget åpner for oppføring av bebyggelse i inntil 3 etasjer for kombinert formål (bolig, handel,
kontor) i tilknytning til Ringvoll senter, samt område for konsentrert småhusbebyggelse sør for
Ringvoll idrettsplass. Tillatt bygningsstruktur og grad av utnytting anses å være i samsvar med dagens
bygningsstruktur og overordnet målsetting om økt fortetting/arealutnyttelse i tettstedsområder. I
planforslaget stilles det krav til at bebyggelse skal utformes på en slik måte at den fremstår med et
godt helhetlig preg og ivaretar hensynet til omkringliggende miljøer.
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Stedsutvikling
Tilretteleggelse for nye boligområder og fortetting rundt Ringvoll senter mht. boliger og servicetilbud
vil kunne bidra til å styrke Ringvoll som tettsted og lokalsenter. Planforslaget har ikke til hensikt å
tilrettelegge for en storstilt utbygging på Ringvoll, men sikre muligheter for vedlikeholdsutbygging
som bidrar til å opprettholde og styrke dagens tjenestetilbud.
Økt fortetting rundt Ringvoll senter vil kunne skape flere sosiale møteplasser og et mer levende
lokalsenter også etter stengetid.
Planforslaget sikrer ivaretakelse av eksisterende kvaliteter ved Ringvoll, herunder bevaring av
Ringkollen som nærrekreasjonsområde og grønnstruktur i byggesonen, konsentrert tettstedsstruktur
med nærhet til friluftsområder, skole, lek-, idrett- og oppholdsareal, mv.
Barns interesser
Planforslaget medfører begrensete konsekvenser for områder tilrettelagt for lek og opphold.
Idrettsplass, aktivitets- og naturområder i tilknytning til Ringkollen og Ringvoll skole blir videreført,
og i nærområdet er det ellers god tilgang til varierte friluftsområder.
Berørt del av tidligere hoppanlegg anses i liten grad å berøre viktige områder for lek og idrett.
Ringkollen som hoppanlegg ble nedlagt i 1997, og hoppaktivitet i regi av Hobøl idrettslag ble da
flyttet til skilekanlegget på Tomter.
Bruk av området som akebakke anses både av skoleadministrasjon og foreldre som risikofylt, da
området ender inn mot sentret hvor det tidvis er en del trafikk. Skolen har selv etablert en egen
akebakke nærmere skolen, og ønsker selv ikke å tilrettelegge for aktiviteter i den bratte skråningen ned
mot senteret. Øvre del rundt selve stillasanlegget er i dag delvis gjengrodd, og gjengroing vil trolig
også skje med resterende del av skråningen.
Da dagens bratte gresskråning ikke egner seg til annen bruk/aktivitet og det er god tilgang til friluftsog nærrekreasjonsområder, vil foreslått arealbruksendring av nedre del ha liten konsekvens.
Tilretteleggelse for oppføring av nye boliger vil bidra til tilflytting av barnefamilier og bidra til
opprettholdelse av tilbud knyttet til skole, idrett, mv på Ringvoll. I tilknytning til boligområdene vil
det være krav til opparbeidelse av nærlekeplasser og kvartalslekeplass som vil gi barn i område nye
områder for lek og opphold.
Ny gangforbindelse og adskilt oppstillingsområde for skolebusser vil bidra til tryggere skolevei for
elever som benytter buss til skolen.
Universell utforming:
Planforslaget stiller krav til at fremtidige boliger/leiligheter og utforming av uteoppholdsareal, mv.
skal ivareta prinsipper om universell utforming. Ved etablering av felles parkeringsanlegg skal min.
5% av p-plassene utformes som HC-plasser.
Når det gjelder offentlige gangforbindelser medfører stedlige forhold hva gjelder terrengforskjeller og
topografi begrensninger i forhold til å oppnå anbefalte stigningsforhold på enkelte delstrekninger.
For å ivareta evt. krav til universell utforming hva gjelder av- og påstigning /gangforbindelse for
skoleelever har det i planarbeidet vært drøftet alternativ lokalisering av oppstillingsplass for
skolebussen i tilknytning til øvre del av Trollveien/Ringvoll skole. Selv om nærhet til Ringvoll skole
isolert sett bidrar til bedre gangforbindelse og oversikt, anses det verken av skolen, Nettbuss. Østfold
kollektivtrafikk eller kommunen å være en ønskelig løsning. Arealkrevende, buss inn i smal boliggate
med skoleelever, konflikt med møtende trafikk, mv.
Juridiske forhold
Omlegging av gangforbindelse ned til buss-stopp for skolebusser ved Hulderveien samt foreslått
avgrensning av utbyggingsområde B/F/K 3 berører eiendom 92/22 hvor det i dag er plassert et Teleanlegg. Gjennomføring av planforslaget forutsetter eiendomsoverdragelse/avtale med grunneier Telenor
Eiendom Holding AS.
Interessemotsetninger
Tilretteleggelse for utbygging/fortetting med bebyggelse i inntil tre etasjer ved Ringvoll senter, vil
redusere noe av dagens åpenhet og utsikt mot landskapsrommet i vest for deler av bakenforliggende
boligbebyggelse. I hovedsak vil dette kun gjelde ett fåtall boliger, da flere allerede ligger i bakkant av
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eksisterende bebyggelse eller er oppført høyere opp i åssiden hvor utbygging i liten grad vil medføre
konsekvenser.
Da senterområdet ligger 5-6 meter lavere i terrenget og byggegrenser ligger mer enn 10 meter fra
nabogrense, vil fremtidig fortetting i liten grad redusere sol- og lysforhold for bakenforliggende
eiendommer.
Fortetting og høyere utnyttelse i eksisterende byggesoner og rundt senterstrukturer er i samsvar med
overordnete føringer. Foreslått utnyttelse er i hovedsak i samsvar med gjeldende regulering, hvor det
åpnes for oppføring av bebyggelse tilsvarende 50% av netto tomt i tilknytning til Ringvoll senter.
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